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UCHWAŁA NR ........................................ 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia ........................................ 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych 
utworzonych przez Miasto Racibórz, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

warunków zwalniania od ponoszenia opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1324 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr 
XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. 
z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 
1) wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobkach w wymiarze 10 godzin dziennie 

w kwocie 390,00 zł miesięcznie; 
2) dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobkach ponad 10 godzin 

w wysokości 50 zł; 
3) maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobkach w wysokości 15 zł. 

§ 2. 1. W przypadku korzystania ze świadczeń w żłobkach przez rodzeństwo dziecka 
korzystającego już z opieki, opłata, o której mowa w § 1 ulega obniżeniu o 25% za drugie dziecko.  

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1: 
1) rodziców dziecka, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3, korzystających z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, którym to 
ośrodek finansuje koszty wyżywienia w żłobkach, 

2) trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli starsze rodzeństwo również korzysta z usług 
żłobkach. 
3. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania i zawieszenia sprawowania opieki 

oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub zawieszenia działalności żłobków, 
rodzicom przysługuje zwolnienie z opłat za okres, w którym żłobki nie świadczyły usługi. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/483/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych 
utworzonych przez Miasto Racibórz, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 
warunków  zwalniania od ponoszenia opłat. 



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.  



 
Uzasadnienie 

W związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz.U.z 2022 r., poz.  1324 z późn zm.) rada gminy jest podmiotem upoważnionym do 
ustalenia w drodze uchwały opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez gminę. Rada 
gminy może określić warunki zwolnienia od ponoszenia opłat. 

Opata za pobyt dziecka w żłobku zostaje ustalona w kwocie 390 zł miesięcznie. Koszty 
utrzymania Żłobka pokrywa wyłącznie Gmina Racibórz, a opłaty ponoszone przez rodziców 
stanowią dochód  gminy. 

 Dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku ponad 10 godzin 
ustala się na kwotę 50 zł.  

Projekt uchwały określa maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku 
w wysokości 15 zł. W uchwale określa się jedynie maksymalną (do 15 zł) wysokość opłaty za 
wyżywienie, natomiast faktyczną wysokość opłaty ustala dyrektor Zespołu Żłobków. Informację 
o wysokości opłaty za wyżywienie Żłobek przekazuje rodzicom dziecka, oraz umieszcza na 
tablicy informacyjnej w Żłobku. 
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