
UCHWAŁA NR X/146/ll RADY 

MIASTA OPOLA 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto 

Opole, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

ponoszenia opłaty za pobyt. 

Na podstawie art. 58 ust 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 201 Ir. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Opole (dalej: 

żłobku) w wysokości 23% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru opieki nad 

dzieckiem w żłobku w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100). 

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku w formie 

dziennej stawki żywieniowej w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100). 

§ 4. Określa się następujące warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za 

pobyt dziecka w żłobku: 

1)  w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie drugiego dziecka z tej samej rodziny, opłata za to 

dziecko wynosi 50% opłaty określonej w § 1; 

2)  w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie trzeciego i każdego kolejnego dziecka z tej samej 

rodziny, opłata (za to dziecko), o której mowa w § 1 nie jest pobierana; 

3)  w przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko 

wynosi 50% opłaty określonej w § 1 - w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

§ 5. Zwolnień, o których mowa w § 4 dokonuje dyrektor żłobka na wniosek rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/218/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez miasto Opole. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
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