
UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa 
Kraina" w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa 

Kraina" w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z póżn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie w wysokości 
390 złotych miesięcznie, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim 
"Bajkowa Kraina" w Żarowie w wysokości 1,00 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. 

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie 
w wysokości 8 złotych dziennie. 

§ 2. 1. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor żłobka może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia 
opłat, o których mowa w § 1 uchwały, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.: 

a) ubóstwo, 

b) wielodzietność, 

c) choroba rodzica/opiekuna prawnego, 

d) utrata pracy przez rodzica/opiekuna prawnego, 

e) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, 

f) dziecko uczęszczające do żłobka posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

g) inne zdarzenie losowe. 

2. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat udziela się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który 
zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi żłobka, oświadczenie/inny dokument potwierdzający informacje 
niezbędne do ustalenia uprawnienia do częściowego lub całkowitego zwolnienia w opłatach. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie, 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie oraz 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Iwona Nieradka 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., 
poz. 75 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za 
wyżywienie ustala rada w drodze uchwały. 

Dotychczasowa opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 350,00 zł i obowiązywała od 1 maja 2019r. 
Proponowana podwyżka 40,00 zł podyktowana jest wzrostem opłat za funkcjonowanie żłobków (m.in. opłata za 
energię elektryczną). 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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