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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto 
Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie 

oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              
o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.), art. 58 ust.1 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 
59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r. poz. 75), po 
przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2021 roku ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim  w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 150,00 zł. 

2. Od dnia 1 września 2021 roku ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości określonej w niniejszej tabeli: 

Dochód netto na członka rodziny w zł Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w zł 
do 1100,00 150,00 
od 1100,01 do 2300,00 250,00 
od 2300,01 400,00 

§ 2. 1. Podstawą do określenia miesięcznego dochodu netto członka rodziny jest przedłożenie przed 
podpisaniem umowy ze Żłobkiem Miejskim oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
zawierającego informację o wysokości osiąganych dochodów zgodnie z zeznaniem/zeznaniami 
podatkowym/podatkowymi o osiągniętym dochodzie w ostatnim roku podatkowym. 

2. Skład rodziny oraz wysokość dochodów netto rodziny określa się stosując przepisy ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.) 

3. W przypadku korzystania z opieki żłobkowej w kolejnym roku szkolnym, w rozumieniu  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), oświadczenie, o którym mowa 
w ust. 1, przedłożyć należy do 15 maja poprzedzającego kolejny rok szkolny. 

4. Na żądanie Żłobka Miejskiego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć do wglądu 
dokument/dokumenty o osiągniętym dochodzie za poprzedni rok podatkowy. W przypadku nieprzedłożenia 
dokumentu/dokumentów opłata będzie naliczana w wysokości  400,00zł, począwszy od dnia 01 września 2021 
roku jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy. 

§ 3. Opłata stała, określona w § 1, będzie ponoszona w wysokości: 

1) 50% ustalonej wysokości opłaty za każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka 
Miejskiego 2 dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa domowego, 

2) 30% ustalonej wysokości opłaty za każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka 
Miejskiego 3 lub więcej dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa domowego. 

§ 4. Ustalić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej wymiaru określonego w § 1 
w wysokości 30 zł. 
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§ 5. Ustalić dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 6,65 zł za każdy dzień 
korzystania z posiłków. 

§ 6. W uzasadnionych przypadkach przepisy § 1, § 3, § 4, § 5 nie mają zastosowania, w szczególności                   
w celu realizacji w niektórych Oddziałach Żłobka Miejskiego specjalnych projektów społecznych, 
finansowanych ze środków unijnych, w tym projektów przeznaczonych dla wybranych grup wiekowych dzieci 
i wybranych kategorii opiekunów wymagających aktywizacji zawodowej. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, 
wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia 
warunków częściowego zwolnienia z opłat (Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2011 r. poz.5637 z późn.zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

Aktualnie obowiązująca opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach wynosi 150,00 zł
miesięcznie niezmiennie od 2011 roku. Mając na uwadze wzrost cen oraz zmiany w zakresie wysokości płacy
minimalnej na przestrzeni ostatnich 8 lat zasadnym wydaje się zwiększenie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim.

W związku z różną sytuacją materialną i finansową rodzin korzystających z usług Żłobka Miejskiego
w Katowicach proponuje się wprowadzenie regulacji uzależnienia wysokości opłaty stałej od wysokości
dochodów rodziny.

Dla rodzin z najniższymi dochodami proponuje się utrzymać aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za pobyt
w wysokości 150 zł, a dla pozostałych wprowadzić dwa progi dochodowe determinujące wysokość ponoszonej
opłaty.

System opieki żłobkowej w Katowicach charakteryzuje dynamiczny wzrost liczby miejsc w żłobkach
niepublicznych oraz rodzin korzystających z usług żłobków niepublicznych. Wprowadzenie progów
dochodowych i zmiana w wysokości opłaty za żłobek (od 150,00 zł - 400,00 zł) zostałaby połączona
z wprowadzeniem i rozpropagowaniem wsparcia finansowego dla rodzin korzystających z usług żłobka
Miejskiego w Katowicach oraz żłobków niepublicznych działających na terenie Katowic.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FE072D53-D665-4F26-925A-8BB3DFBBD490. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 9

	Załącznik

