
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH 

z dnia 12 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr LI/660/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pabianicach 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 75) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Pabianicach, stanowiącym załącznik do uchwały nr LI/660/18 Rady 
Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu 
w Pabianicach, § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje: 

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku; 

2) opłatę za wyżywienie. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przez Radę Miejską w Pabianicach w drodze 
uchwały. 

3. Zakres świadczeń określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Żłobka a Rodzicami dziecka. 

4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona jest przez Rodzica dziecka objętego opieką za dany 
miesiąc do 10 dnia tego miesiąca. 

5. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 
dziecka, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5, obniża się o 50% należnej opłaty za każdy dzień nieobecności 
dziecka w poprzednim miesiącu. 

7. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc do 10 dnia 
danego miesiąca, przy czym ustalając jej wysokość liczbę planowanych dni roboczych w danym 
miesiącu pomniejsza się o liczbę dni nieobecności w poprzednim miesiącu. 

8. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na 
rachunek bankowy Miasta Pabianic.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 czerwca 2021 r.

Poz. 2517



§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pabianicach 

 
 

Krzysztof Rąkowski 
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