
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 588 

Rady Miasta Konin 

z dnia 29 maja 2013r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie, 
dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat 
 
 
 
   Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Gminy 
ustala w drodze uchwały opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę, opłatę 
za wydłużoną ponad 10 godzin opiekę nad dzieckiem oraz maksymalną stawkę wysokości 
opłaty za wyżywienie. Zgodnie z art. 59 ust. 2 Rada Gminy może określić warunki 
zwolnienia od ponoszenia tych opłat. 
               Konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie wynika z faktu zaskarżenia 
przez Prokuratora Rejonowego w Koninie Uchwały Nr 92 Rady Miasta Konina z dnia  
30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie 
oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat, w części obejmującej § 1  
ust. 1 pkt. 1 i  § 2, ust. 1, ust. 8, ust. 10 uchwały. 
 Wysokość opłaty za korzystanie z usług żłobka według stawek miesięcznych narusza 
art. 58 ust. 1 ustawy, opłata ta powinna odpowiadać kosztom pobytu dziecka w żłobku i mieć 
umocowanie w wyliczeniach ekonomicznych. 
 W związku z powyższym ustala się opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka w Żłobku 
Miejskim ze wskazaniem, w jaki sposób opłata ta została skalkulowana. Określono również 
zakres świadczeń, za które opłata jest pobierana.  
 Wysokość opłat, jaką powinni ponosić rodzice określona została na podstawie 
kosztów poniesionych w 2012 r. 
 Biorąc pod uwagę różną sytuację dochodową rodzin oraz fakt korzystania z usług 
żłobka przez rodzeństwo oraz rodziny wielodzietne postanowiono częściowo zwolnić te 
rodziny z ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobku. 
 Rodzice nie będą ponosili opłat za czas nieobecności dziecka w żłobku. 
 Określono również opłatę za wydłużony ponad 10 godzin czas opieki nad dzieckiem, 
co jest wymagane zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opłata ta 
częściowo pokrywa koszty związane z wydłużonym czasem pracy opiekuna w żłobku. 
 
 
  

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

 
 /-/ Sławomir Lorek 

 
 
 

 

 


