
 
 

UCHWAŁA NR XL/572/22 
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym utworzonym przez 
Gminę Skawina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku w wysokości 350 zł miesięcznie. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
opieki. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka 
w wysokości 12 zł dziennie. 

2. Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem dziecka zależna jest od ilości dni pobytu dziecka 
w żłobku w danym miesiącu. 

§ 3. 1. Na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 
1 ust.1 o 50% w przypadku, gdy z usług żłobka korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę 
w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. 

2. Podstawą obniżenia opłaty jest przedłożenie decyzji, potwierdzającej prawo do zasiłku rodzinnego lub 
zaświadczenie o otrzymywanym zasiłku rodzinnym. 

3. Obniżenie wysokości opłaty, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek rodzica (opiekuna 
prawnego). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/106/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Skawina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r. 

   
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie 

 
 

Ewa Masłowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 stycznia 2022 r.

Poz. 741
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