
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/292/20 
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
w Żłobku Miejskim w Pabianicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pabianicach, zwanym dalej Żłobkiem, 
w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564). 

2. Ulga w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1, na drugie i kolejne dziecko przysługuje 
rodzicom, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do Żłobka lub przedszkola miejskiego. 

3. Wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje zmiana 
opłaty miesięcznej za świadczenia. 

4. Wprowadza się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę przypadającą po czasie 10 godzin pobytu 
dziecka w Żłobku w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

5. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności Żłobka uzasadnionego 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie 
z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, w części proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu, w którym Żłobek 
nie świadczył usług. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Żłobku w kwocie 
nieprzekraczającej 8,00 zł dziennie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/661/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim 
w Pabianicach. 
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§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pabianicach 

 
 

Krzysztof Rąkowski 
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