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UCHWAŁA NR XLII/1083/21
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat
Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
§ 1. 1. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie wynosi 10% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego w drodze komunikatu
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku wydłużenia na wniosek opiekuna faktycznego lub prawnego opieki nad dzieckiem
w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, opłata wynosi 50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ustala się w zaokrągleniu do pełnych złotych.
4. Zmiana opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
ogłoszeniu kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.
§ 2. Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi maksymalnie 0,4% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego w drodze komunikatu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za jeden dzień pobytu.
§ 3. 1. Ulga w opłacie za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 50% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1,
przysługuje na dziecko:
1) na które pobierany jest zasiłek rodziny,
2) z rodziny wielodzietnej,
3) którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków.
2. Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci w wieku do
18 roku życia albo do 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole albo do 24 roku życia pod
warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej i legitymowania się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
§ 4. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, przysługuje na dziecko:
1) niepełnosprawne,
2) wychowywane przez rodzica skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku do domu
samotnej matki lub do innej specjalistycznej placówki, który w okresie pozostawania bez pracy zdobywa
kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,
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3) objęte opieką przez rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą.
§ 5. Zwolnienie z opłaty za wyżywienie w żłobku przysługuje na dziecko korzystające z indywidualnej,
wysokospecjalistycznej diety leczniczej, któremu opiekun faktyczny lub prawny zapewnia wyżywienie
w żłobku we własnym zakresie.
§ 6. 1. Opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku nie pobiera się, a pobrane zwraca, w przypadku
zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi
życiu lub zdrowiu dzieci.
2. Opłaty podlegają zwrotowi w części proporcjonalnej do liczby dni roboczych, w których żłobek był
zamknięty.
§ 7. W przypadku zbiegu tytułów prawnych do korzystania z ulg lub zwolnień z opłaty za pobyt dziecka
w żłobku, podmiot uprawniony do zawarcia umowy, o której mowa § 8, dokonuje wyboru, z którego
uprawnienia chce skorzystać.
§ 8. Zakres usług świadczonych przez żłobek, warunki ich świadczenia, wysokość indywidualnych opłat za
pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku oraz terminy ich wnoszenia i zwrotu określa umowa o świadczenie usług
opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych zawarta z osobą fizyczną lub prawną uprawnioną do
sprawowania opieki nad dzieckiem.
§ 9. Przepisy niniejszej uchwały nie mają zastosowania do umów o świadczenie usług opiekuńczych,
wychowawczych i edukacyjnych zawartych przed dniem jej wejścia w życie.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 11. Traci moc:
1) uchwała nr XIV/217/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt
dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków,
2) uchwała nr XII/314/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków,
3) uchwała nr XXIV/652/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków.
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak

