
UCHWAŁA NR XXX/188/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 
w Żłobku Miejskim w Sławnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną stałą opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Sławnie w wysokości 
13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Końcówkę opłaty zaokrągla się do 
pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot 
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8,00 zł. 

§ 2. 1. Zwalnia się rodziców (opiekunów prawnych) z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 o 20 
% w przypadku gdy ze żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny (zwolnienie przysługuje na 
drugie i każde kolejne dziecko). Obniżenie opłaty następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
dziecka, po przedłożeniu dyrektorowi stosownych dokumentów. 

2. Zwolnienie określone w ust. 1 przysługuje od początku miesiąca kalendarzowego następującego po dacie 
złożenia wniosku o zastosowanie zwolnienia. 

§ 3. W przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom przysługuje zwolnienie z opłaty 
miesięcznej w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. 

§ 4. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka w trakcie miesiąca opłata o której mowa w § 1 ust. 1 podlega 
proporcjonalnemu pomniejszeniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Sławnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2016r. poz. 3535). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sławnie 

 
 

Marzena Łużyńska 
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Uzasadnienie 

Przepis art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 75 ze zm.) zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
do określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, 
natomiast przepis art. 59 ust. 2 upoważnia organ stanowiący do określenia warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Ponadto przepis art. 23 przedmiotowej ustawy zobowiązuje 
rodziców do ich ponoszenia.  Obecnie obowiązujące opłaty za pobyt oraz za wyżywienie w Żłobku Miejskim 
w Sławnie ustalone zostały w 2016 roku.  Od tego czasu koszty utrzymania żłobka znacząco wzrosły, między 
innymi ze względu na coroczne podwyżki płacy minimalnej oraz opłat za media.  W przedmiotowym projekcie 
uchwały zaproponowano wprowadzenie stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, uzależnionej od płacy 
minimalnej tj. w kwocie stanowiącej 13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 
W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł, a więc opłata za żłobek wynosić będzie 364 zł 
miesięcznie. Uchwała przewiduje: 

- zmniejszenie o 20 % opłaty stałej w przypadku jednoczesnego uczęszczania do żłobka dwojga lub więcej 
dzieci z jednej rodziny, które przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko; 

- zwolnienie z opłaty miesięcznej w przypadku zawieszenia działalności żłobka w części proporcjonalnej do  
ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług; 

- proporcjonalne pomniejszenie opłaty w przypadku przyjęcia dziecka do żłobka w trakcie miesiąca.  
Wprowadzona w 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie maksymalna opłata za wyżywienie w żłobku, 
którą obecnie ponoszą rodzice wynosi 6,50 zł. Podwyższenie jej do 8 zł umożliwi dyrektorowi ewentualną 
zmianę wysokości obecnie obowiązującej opłaty w sytuacji wzrostu cen produktów używanych do 
przygotowywania posiłków. Powyższe ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu usług żywieniowych 
dla dzieci, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia. Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest uzasadnione.
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