
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/630/2022 
RADY MIASTA SOPOTU 

z dnia 25 sierpnia 2022 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 tj. 
z dnia 8 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1 i 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 tj. z dnia 
23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324 ze zm. ) 

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje 

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

1. Do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku dziennie opłata wynosi 400 zł. 

2. 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  10,00 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 dziecko korzystające jednocześnie z opieki w 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. 1. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku. 

2. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie 
z opłaty miesięcznej za pobyt, w części proporcjonalnej do liczby dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył 
usług. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu 

§ 7. Tracą  moc Uchwały: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27.09.2022 r.

Poz. 3510



- 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, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 23 maja  2019r, 
poz. 2512 

- Uchwała Nr XV/260/2020 Rady Miasta Sopotu  z dnia  21 maja   2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 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, 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 1 lipca 2020r, poz. 2918 . 

- Uchwała Nr XXVIII/460/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 listopada 2021r.  w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miasta Sopotu z 28 marca 2019r. nr V/75/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopotu, 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 24 listopada 2021r, poz. 4356 . 

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

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Sopotu 

 
 

Piotr Bagiński 
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