
UCHWAŁA NR LI/661/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
w Żłobku Miejskim w Pabianicach

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60 i 1428) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pabianicach, zwanym dalej Żłobkiem, 
w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847).

2. Ulga w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1, na drugie i kolejne dziecko przysługuje 
rodzicom, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do Żłobka lub przedszkola miejskiego.

3. Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje zmiana 
opłaty miesięcznej za świadczenia.

4. Zakres świadczeń określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Żłobka a rodzicami dziecka.

5. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest przez rodzica dziecka objętego opieką za dany miesiąc 
do 10 dnia tego miesiąca.

6. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w danym miesiącu obniża się o 50% należnej opłaty za każdy dzień 
nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu.

7. Wprowadza się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę przypadającą po czasie 10 godzin pobytu 
dziecka w Żłobku w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Żłobku w kwocie 
nieprzekraczającej 6,00 zł dziennie.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest za dany miesiąc do 10 dnia danego miesiąca, przy czym 
ustalając jej wysokość liczbę planowanych dni roboczych w danym miesiącu pomniejsza się o liczbę dni 
nieobecności w poprzednim miesiącu.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na 
rachunek bankowy Miasta Pabianic.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia Żłobka Miejskiego w Pabianicach i uchwała Nr XII/111/11 Rady Miejskiej 
w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za żywienie w Żłobku Miejskim 
w Pabianicach.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski
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