
UCHWAŁA NR 335 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 

26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 

Miejskim w Koninie. 

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku 

z art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z  2020  r. poz. 326) - Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

W § 1 Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 

w Żłobku Miejskim w Koninie dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opiekunom 

prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni 

miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za 

pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc, w którym usługa jest świadczona.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 335 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie. 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym 

przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy 

w drodze uchwały. 

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa (COVID-

19), mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374), Wojewoda Wielkopolski w dniu 

11 marca 2020 r. wydał Polecenie zamknięcia żłobków prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w terminie od 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do Żłobka 

Miejskiego, a także prowadzonej przez Miasto Konin polityki prorodzinnej mającej na celu 

pomoc rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, proponuje się 

w obecnej sytuacji i innych przypadkach kryzysowych powodujących zawieszenie 

działalności żłobka zwrot opłaty za pobyt w części proporcjonalnej do ilości dni, w których 

żłobek nie świadczył usług. 

Podjęcie uchwały spowoduje skutki finansowe dla budżetu Miasta Konina. 

Obecnie opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim wynosi 312,00 zł. Liczba miejsc 

w żłobku wynosi łącznie 179. W efekcie wprowadzenia zmian w przedmiotowej uchwale, 

dochód  

z tytułu opłat za pobyt dzieci ulega zmniejszeniu. Szacunkowe wyliczenie obniżenia 

dochodów za 1 dzień zawieszenia działalności placówki wynosi 2.659,43 zł. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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