UCHWAŁA NR XIV/217/11
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych
Gdańskiego Zespołu Żłobków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr.52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r.: Nr 21, poz.113)oraz art. 58 ust.
1 i art. 59 w zw. art. 12 ust.3 i art. 23, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2011r Nr 45 , poz.235 ) uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczną odpłatność za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu
Żłobków:
1)Opłata za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin w wysokości 10% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy.
2)Opłata za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin w wysokości 6 % przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy na dziecko,
na które pobierany jest zasiłek rodzinny.
3)Opłata za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin w wysokości 3 % przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy na dziecko
rodziny wielodzietnej.
4)Opłata za wyżywienie w wysokości maksymalnej 8 zł za dzień pobytu w żłobku.
5)Opłata za wydłużony ponad 10 godzin na wniosek rodzica pobyt dziecka w żłobku
w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
2. Zmiana opłaty, o której mowa w ust. 1 następuje od 1 dnia miesiąca następującego
po ogłoszeniu kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni
rok kalendarzowy.
§ 2.
Brak treści
1. Ustala się miesięczną odpłatność za pobyt dziecka w klubach dziecięcych
Gdańskiego Zespołu Żłobków w wysokości 50 % kwoty ustalonej w § 1 ust. 1 pkt. 1.
2. Ustala się opłatę za wyżywienie w wysokości maksymalnej 6 zł za dzień pobytu
w klubie dziecięcym Gdańskiego Zespołu Żłobków.
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§ 3.
Opłaty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 ustala się w zaokrągleniu do
pełnych złotych.
§ 4.
Brak treści
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)„Rodzicach”, rozumie się przez to rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
2)„Przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej”, rozumie się przez to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane w drodze komunikatu przez
Pre-zesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim,
3)„Rodzinie wielodzietnej”, rozumie się przez to rodziny mające na utrzymaniu 3 lub
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia gdy dziecko uczy się lub
studiuje.
§ 5.
Brak treści
1. Zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 są:
1)Samotni rodzice dzieci (matka lub ojciec) skierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gdańsku na pobyt w Domu Samotnej Matki lub w innych
specjalistycznych placówkach, którzy w okresie pozostawania bez pracy zdobywają
kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia.
2)Rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gdańska posiadający aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3)Samotni rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka na okres choroby lub
odosobnienia uniemożliwiającego im bezpośrednią opiekę nad dzieckiem,
udokumentowanego za-świadczeniem lekarskim.
§ 6.
Rodzice ponoszą opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 50% stawki opłaty
określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 za drugie dziecko korzystające równocześnie z opieki
Gdańskiego Zespołu Żłobków.
§ 7.
Zakres usług świadczonych przez żłobek oraz terminy odpłatności za pobyt dziecka
w żłobku określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Gdańskiego Zespołu Żłobków,
a rodzicami.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
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§ 9.
Traci moc uchwała Nr XXXV/1078/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku
w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu
Żłobków oraz uchwała Nr XXIII/633/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach
Gdańskiego Zespołu Żłobków.
§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt. 4 i 5 które
wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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