
OBWIESZCZENIE

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony 
wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego 

zwolnienia z opłat.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XV/267/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto 
Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r., nr 
323, poz. 5637), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIII/464/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości 
dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 
określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2228).

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Uchwała nr XV/267/11 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 26 października 2011r. 

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto 

Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016r poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o 

finansach publicznych (Dz. U z 2016r poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2016r poz. 296 z późn. zm.), w związku z art. 23, art. 58 i art. 59 ust. 2 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 31) (Dz.U. z 2016 poz. 157), po 

przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)  

 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Ustalić  miesięczną  opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim, w wymiarze do 10 

godzin dziennie, w wysokości 150 zł. 

§ 2. Opłata stała, określona w § 1, będzie ponoszona w wysokości: 

1) 50% ustalonej wysokości opłaty na każde dziecko w przypadku jednoczesnego 

uczęszczania do Żłobka Miejskiego 2 dzieci pochodzących z jednego gospodarstwa 

domowego, 

2) 30% ustalonej wysokości opłaty na każde dziecko w przypadku jednoczesnego 

uczęszczania do Żłobka Miejskiego 3 lub więcej dzieci pochodzących z jednego 

gospodarstwa domowego. 

§ 3. Ustalić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej wymiaru 

określonego w § 1 w wysokości 30 zł. 

§ 4. Ustalić maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w 

wysokości 5 zł za każdy dzień korzystania z posiłków, a w przypadku specjalnych potrzeb 

żywieniowych dziecka maksymalną stawkę w wysokości 10 zł za każdy dzień korzystania z 

posiłków. 

Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 1 czerwca 2017 r.
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§ 41. 1W uzasadnionych przypadkach przepisy §1., §2., §3. i §4. nie mają zastosowania,                                       

w szczególności  w celu realizacji w niektórych Oddziałach Żłobka Miejskiego specjalnych 

projektów społecznych, finansowanych ze środków unijnych, w tym projektów 

przeznaczonych dla wybranych grup wiekowych dzieci i wybranych kategorii opiekunów, 

wymagających aktywizacji zawodowej.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/84/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w 

sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto 

Katowice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

                                                           
1 Dodano § 41 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXIII/464/16 Rady Miasta Katowice z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę                         

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za 

wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz.2228)  
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