
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Ŝłobku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 
Nr 175, poz. 1457, Nr 190, poz. 1606, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1228, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. 
Nr 223, poz. 1458) oraz art. 34b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 j.t., Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, 
poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka: 
1. w Ŝłobku jednozmianowym – 270 zł, 
2. w Ŝłobku dwuzmianowym  –  300 zł. 

 
§ 2. Odpłatność za drugie dziecko z danej rodziny, uczęszczające do Ŝłobka obniŜa się 

o 50%, a na kaŜde kolejne z danej rodziny o 75%. 
 

§ 3. 1. Opłata za Ŝłobek winna być wniesiona do 10-go dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc 
bieŜący. W przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień 
terminu płatności uwaŜa się najbliŜszy, następny dzień roboczy. 

2. Za spóźnienia we wnoszeniu opłat będą naliczane ustawowe odsetki. 
 

§ 4. Za czas nieobecności dziecka w Ŝłobku przysługuje zwrot wniesionej opłaty 
w wysokości pełnej stawki Ŝywieniowej, ustalanej Zarządzeniem Dyrektora Jednostki „śłobki 
Miejskie”. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIX/938/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. 
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Ŝłobku. 
 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2009 r. 
2. Uchwałę naleŜy podać do wiadomości zainteresowanym rodzicom przez wywieszenie 

we wszystkich Ŝłobkach. 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Aktualnie rodzice dzieci korzystających z opieki w śłobkach Miejskich wnoszą opłaty 
odpowiednio 240 zł. za Ŝłobek jednozmianowy i 270 zł. za Ŝłobek dwuzmianowy. Stawki 
odpłatności za opiekę świadczoną w szczecińskich Ŝłobkach nie były aktualizowane  
od czterech lat. W 2009 r. dochody z odpłatności dzieci za pobyt w Ŝłobkach pokryją 
zaledwie 22% planowanych wydatków śłobków Miejskich (wpływy z usług wyniosą 
1.587.000 zł. a wydatki bieŜące bez nakładów inwestycyjnych 7.361.213 zł.). Proponowana 
zmiana podwyŜsza odpłatność za usługi do 270 zł. za Ŝłobek jednozmianowy i 300 zł.  
za Ŝłobek dwuzmianowy. Wprowadzona opłatność ma charakter zryczałtowany i obejmuje 
wszystkie obciąŜania z tytułu świadczonej opieki i wyŜywienia. Szacuje się, Ŝe po jej 
wprowadzeniu roczne dochody Miasta z odpłatności wzrosną o ok. 240.000 zł. i pokryją  
¼ bieŜących kosztów funkcjonowania śłobków Miejskich.  
Proponowana uchwała zmienia takŜe zasady obliczania ulg w odpłatności za opiekę w Ŝłobku. 
Proponuje się zwiększenie ulgi w opłatach za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny 
objęte opieką, polegającej na obniŜeniu odpłatności o 75%, w miejsce dotychczasowych 50%, 
przy jednoczesnej rezygnacji z ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci.  
Proponuje się wprowadzenie uchwały w Ŝycie od 1 września 2009 r., tj. od dnia 
zorganizowania grup opieki po zakończonym naborze w 2009 r.  
 


