
PROJEKT  
UCHWAŁA Nr ………../…../ 21 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia …………….. 2021 roku 

 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Izbicy 
Kujawskiej  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), oraz 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 (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 roku, 
poz. 75 ze zm.), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. W Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 
godzin dziennie, z zastrzeżeniem § 2.  

2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 500,00 zł miesięcznie. 

 
3.  W przypadku pobytu drugiego i kolejnego dziecka w żłobku opłata za pobyt tego dziecka ulega 
obniżeniu do 400,00 zł.  

 
§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku w 
wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 2 
ust.1.  
 
§ 3.1. Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka 
korzystającego z opieki w żłobku w wysokości 10 zł. 2. W przypadku nieobecności dziecka w 
żłobku, opłata, o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.  

 
§ 4.   Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 w przypadku uczestniczenia żłobka w realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Utworzenie 
pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska”. Zwolnienie dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 roku 
do 31 grudnia 2023 roku.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.  
 
§ 6 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr ……… 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia ………….2021 r. 

 

Art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 upoważnia Radę Miejską w Izbicy 
Kujawskiej do ustalenia w drodze uchwały opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, 
natomiast art. 59 ust. 2 tejże ustawy – do określenia w drodze uchwały warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Mając na uwadze powyższe, podjęto jak w treści 
paragrafów przedmiotowej uchwały.  

 


