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UCHWAŁA NR XXXVI/801/21
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto
Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie
oraz określenie warunków częściowego zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), po
przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Ustalić miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wymiarze do 10 godzin dziennie
w wysokości 400 złotych.
§ 2. Ustalić następujące częściowe zwolnienia z opłaty określonej w § 1:
1) dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, których miesięczny dochód
netto na członka rodziny nie przekracza kwoty 1.100 złotych zwolnienie z opłaty wynosi 250 złotych.
2) dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego, których miesięczny dochód
netto na członka rodziny jest większy niż 1.100 złotych i nie przekracza 2.300 złotych zwolnienie z opłaty
wynosi 150 złotych.
§ 3. 1. Ustalić następujące częściowe zwolnienie od opłaty określonej w § 1:
1) 50% ustalonej wysokości opłaty za każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka
Miejskiego 2 dzieci pochodzących z rodziny,
2) 30% ustalonej wysokości opłaty za każde dziecko w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka
Miejskiego 3 lub więcej dzieci pochodzących z rodziny.
2. Częściowe zwolnienie ustalone w ust. 1 przysługuje również rodzicom lub opiekunom korzystającym ze
zwolnienia ustalonego w § 2.
§ 4. Ustalić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej wymiaru określonego w § 1
w wysokości 30 złotych.
§ 5. Ustalić dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 6,65 złotych za każdy
dzień korzystania z posiłków.
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§ 6. Przepisy § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 nie mają zastosowania, w przypadku przystąpienia Żłobka Miejskiego do
projektów społecznych, finansowanych ze środków unijnych, w których zwolnienie z opłaty bądź ulga
w wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim wynika z zasad realizacji i uczestnictwa w projekcie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/724/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice,
wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie
warunków częściowego zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2021 r. poz. 2135).
§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2021 r.
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