UCHWAŁA NR XXVII/476/20
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn,
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) Rada Miasta
Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, a także warunki zwolnienia od ponoszenia tych opłat, określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała NR X/151/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/476/20
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 listopada 2020 r.
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBYT DZIECI W ŻŁOBKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
OLSZTYN, MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYŻYWIENIE ORAZ WARUNKI
ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA TYCH OPŁAT
§ 1. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do pokrywania kosztów pobytu dziecka w żłobku, w tym:
1) opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
2) opłaty za wyżywienie,
3) dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki (przekraczający 10 godzin dziennie) nad dzieckiem.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 wynosi miesięcznie 520,00 zł.
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku wysokość opłaty za pobyt nie ulega zmianie, bez względu
na liczbę dni nieobecności, chyba że w okresie nieobecności uczęszczającego do żłobka dziecka na jego
miejsce, zostanie przyjęte dziecko, które znajduje się na liście dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.
3. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, opłatę za pobyt, rozdziela się proporcjonalnie
do pobytu każdego dziecka w żłobku.
§ 3. 1. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala się w formie
dziennej stawki w kwocie 6 zł.
2. Koszt wyżywienia dziecka w żłobku obejmuje wartość surowców użytych do przygotowania trzech
posiłków dziennie.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za wyżywienie za każdy dzień
nieobecności dziecka.
4. Aktualną wysokość opłat w żłobku Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich podaje do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w żłobkach.
§ 4. Dodatkowa opłata, o której mowa w § 1 pkt 3 wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin pobytu dziecka
w żłobku.
§ 5. 1. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do żłobków prowadzonych przez Gminę Olsztyn,
mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, w przypadku
gdy:
1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1876) uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy
społecznej,
2) zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek.
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich na podstawie
zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz innych przedłożonych
dokumentów.
3. Rodzice lub opiekunowie dzieci, o których mowa w ust. 1 posiadający „Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny”
ponoszą 50% opłaty, o której mowa w §1 pkt 1.
4. Uczestnicy Projektu „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” zwolnieni są od
ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2.
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