
UCHWAŁA NR XLIX/938/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 9 stycznia 2006 r.

w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku

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) oraz art. 34b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315,
z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, 
poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 256 i poz. 255, Nr 84, poz. 935, z 2000 r.
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. 
Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207,
Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151 i poz. 1152, Nr 213,
poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się następujące odpłatności za pobyt dziecka w żłobku:
1) opłata miesięczna:

a). w żłobku jednozmianowym – 240 zł,
b). w żłobku dwuzmianowym   – 270 zł.

2) opłata dobowa na oddziale opieki całodobowej – 19,90 zł.
2. Z odpłatności za pobyt dziecka, na oddziale opieki całodobowej przyjętego na 
wniosek rodziców, rodzice mogą być na wniosek MOPR zwolnieni, w przypadku 
trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, w szczególności choroby, bezdomności, 
śmierci członka rodziny, poniesienia strat materialnych w wyniku zdarzenia losowego. 

§ 2. 1. Odpłatność za drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny, uczęszczające
do żłobka obniża się o 50%.

2. Osoby samotnie wychowujące i gospodarujące z dzieckiem, wnoszą opłatę
w wysokości 50% odpłatności, o której mowa w §1 ust. 1. pkt 1

3. Ulg, o których mowa w ust. 1 i 2 nie sumuje się – odpłatność za uczęszczanie jednego 
dziecka do żłobka nie może być niższa niż 50% kwoty, o której mowa w §1. ust. 1. 
pkt 1.

§ 3. 1. Opłata za żłobek o której mowa w §1. ust. 1.pkt 1 winna być realizowana do 5-go 
dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy, następny dzień 
roboczy.

2. Opłata na oddziale opieki całodobowej winna być uiszczana w dniu przyjęcia dziecka.
3. Na żądanie płacącego żłobek ma obowiązek przedstawić szczegółową kalkulację 

ustalonej odpłatności.



§ 4. Za czas nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot wniesionej opłaty
w wysokości pełnej stawki żywieniowej, która w żłobku jednozmianowym wynosi – 4,30 zł, 
w żłobku dwuzmianowym – 4,60 zł. dziennie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/613/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 stycznia 2005 
r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę należy podać do wiadomości zainteresowanym rodzicom przez wywieszenie 

we wszystkich żłobkach.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


