
UCHWAŁA NR V/75/2019
RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018r: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500 ) oraz art. 58 ust. 1, 
art. 59 ust. 1, w związku z art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (tekst jednolity:  z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami: Dz. U. z 2018r. poz. 
650, 1629 i 1544)   

Rada Miasta Sopotu
uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku :

1. Do 7 godzin pobytu dziecka w żłobku  -  175,00 zł.

2. Do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku – 250,00 zł.

3. Za  wydłużony ponad 10 godzin, na wniosek rodzica pobyt dziecka w żłobku – 50,00 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę pobytu.

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości  6,00 zł dziennie.

§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 1, wysokość opłat za 
wyżywienie dziecka, w tym odpisów z tytułu nieobecności dziecka w żłobku, określa umowa cywilnoprawna 
zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami  ( opiekunami prawnymi ).

§ 4. 1. Rodzice (opiekunowie prawni)  ponoszą opłatę za pobyt dziecka w wysokości 50% stawki 
określonej w § 1, za drugie i następne dziecko korzystające jednocześnie z opieki w tym samym   żłobku 
samorządowym Gminy Miasta Sopotu.

2. Rodzice ( opiekunowie prawni) mający na utrzymaniu troje i więcej dzieci, ponoszą opłatę za pobyt 
dziecka/ dzieci uczęszczającego do żłobka samorządowego Gminy Miasta Sopotu w wysokości 50% stawki 
określonej w § 1 za każde dziecko.

§ 5. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu
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§ 7. Traci moc Uchwała XI/102/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia  9 września 2011r.w sprawie ustalenia 
wysokości odpłatności za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  dziecka w żłobku 
samorządowym Gminy Miasta Sopotu oraz Uchwała Nr XII /147/2015 rady Miasta  Sopotu z dnia 
19 października 2015 r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XI/102/2011 Rady Miasta 
Sopotu z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopotu

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie  
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sopotu

Wieczesław Augustyniak
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