
UCHWAŁA Nr 588 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 maja 2013 roku 

 
 

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 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 58 ust. 1, 
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
Nr 45, poz. 235) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Ustala się: 
1. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Konin. 
2. Dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek 

rodzica, opiekuna prawnego. 
3. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku. 
4. Warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku. 
 
 

§ 2. 
 

Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia udzielane przez 
żłobek, w zakres których wchodzi: 
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych. 
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dziecka. 

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

 
 

§ 3. 
 

1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek  
w wysokości 1,70 zł w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie 
stawki godzinowej, określonej w ust. 1, oraz liczby godzin pobytu dziecka w żłobku. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 50% w przypadku: 
a)  korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie; 
b)  korzystania ze świadczeń żłobka przez drugie dziecko z jednej rodziny; 



2 

 
c)  rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do 

ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje).  
4. Rodzice (opiekunowie prawni) w celu skorzystania z obniżonej opłaty, o której mowa  

w ust. 3 przedkładają dokument poświadczający korzystanie z pomocy społecznej lub 
kserokopię aktów urodzenia dzieci oraz dokument poświadczający naukę dziecka. 

5. W przypadku zbiegu uprawnień, określonych w ust. 3 przysługuje tylko jedno 
uprawnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych). 
 
 

 § 4. 
 

Kalkulację ekonomiczną kosztu pobytu dziecka w żłobku związaną z zapewnieniem mu 
świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w § 2 przedstawia 
tabela stanowiąca załącznik do uchwały. 
 
 

§ 5. 
 

Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek 
rodzica (powyżej 10 godzin) w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
za świadczenie usług żłobka określonych w § 2. 
 
 

§ 6. 
 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do żłobka ponoszą w całości 
wydatki obejmujące koszty produktów do sporządzania posiłków. 

2. Ustala się maksymalną stawkę dzienną za wyżywienie w wysokości 5,50 zł dla dziecka. 
Dzienną stawkę za wyżywienie ustala się w oparciu o obowiązujące normy żywieniowe 
dla danej grupy wiekowej oraz ceny rynkowe produktów żywnościowych. Pełen zakres 
posiłków w żłobku obejmuje: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. 

3. Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku jest naliczana z dołu według dziennej stawki 
żywieniowej. 
Opłaty nie pobiera się za czas nieobecności dziecka w żłobku. 
 

§ 7. 
 

1. Opłaty określone w § 3 i § 5 i § 6 pobierane są z dołu do 10 dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego. W przypadku nie uiszczenia opłat za żłobek w terminie naliczane będą 
odsetki ustawowe. 

2. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zalegać będą w opłatach za żłobek dłużej niż jeden 
miesiąc dziecko może być skreślone z listy wychowanków. 

3. Zwrot nadpłat z tytułu usług świadczonych przez żłobek, następuje na konto osobiste 
rodzica (opiekuna prawnego) lub w kasie jednostki. 

4. Zakres usług oraz terminy odpłatności za pobyt dziecka w żłobku określa umowa zawarta 
pomiędzy Dyrektorem żłobka a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

5. Opłata określona w § 3, § 5 i § 6 będzie rewaloryzowana każdego roku kalendarzowego  
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim 
roku kalendarzowym. 
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§ 8. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 
 

§ 9. 
 

Traci moc Uchwała Nr 92 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie oraz określenia warunków zwolnienia 
od ponoszenia tych opłat. 
 
 

§ 10. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 
 

 

 

 

 


