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UCHWAŁA NR VIII/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od 
ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 12 ust. 3, art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala: 

§ 1. 1. Usługi świadczone przez żłobek prowadzony przez miasto Czeladź w zakresie opieki nad dzieckiem są 
realizowane odpłatnie. 

2. Posiłki wydawane przez żłobek są odpłatne, przy czym finansowane mogą być z następujących źródeł: 

1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci, 

2) dotacji z budżetu państwa lub gminy, 

3) wpłat sponsorów. 

§ 2. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka wynosi 5 zł za dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek). 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł. 

2. W przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, wysokość miesięcznej opłaty za 
pobyt dziecka w żłobku wynosi 45 zł. 

3. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia rodziców lub prawnych opiekunów od obowiązku uiszczenia 
opłaty, o której mowa w ust 1. 

§ 4. Należności, o których mowa w § 2 i 3, należy uiszczać z góry do 10-dnia każdego miesiąca na rachunek 
bankowy wskazany przez żłobek. 

§ 5. Zwalnia się w całości z opłaty za pobyt, o której mowa w § 3 ust. 1, rodziców lub prawnych opiekunów 
dziecka korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Czeladzi 

mgr Jolanta Moćko


