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UCHWAŁA NR XV/244/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim
jest Miasto Poznań.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań;
2) dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań w wymiarze wydłużonym
na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;
3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań;
4) warunki całkowitego i częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Miasto Poznań.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym rozumie się przez to osoby spokrewnione lub
niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o dochodzie rozumie się przez to, po odliczeniu kwot alimentów
świadczonych na rzecz innych osób, wszystkie składowe wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 4. 1. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań do 10 godzin
dziennie wynosi 520 zł.
2. Opłata stała corocznie z dniem 1 lutego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu.
§ 5. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego
dziecka. W uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być wydłużony na wniosek rodzica
dziecka/opiekuna prawnego, za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.
§ 6. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań
w kwocie 6,50 zł za jeden dzień, obejmującą koszty produktów do sprządzenia posiłków. Opłatę za
wyżywienie określa się w umowie zawartej z rodzicami/opiekunem prawnym.
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§ 7. 1. Jeżeli wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi
nie więcej niż 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, wysokość zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań wynosi 66% kwoty określonej w § 4 ust. 1.
2. Jeżeli wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi więcej
niż 25% i nie więcej niż 60% minimalnego wynagrodzenia, wysokość zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt
dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań wynosi 30% kwoty określonej w § 4 ust. 1.
3. Jeżeli do żłobka prowadzonego przez Miasto Poznań:
1) uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny rozumianej jako osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym pożyciu, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub
2) uczęszcza dziecko, którego rodzice wychowują dziecko niepełnosprawne (co potwierdza się orzeczeniem
o niepełnosprawności)
wysokość zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt w żłobku wynosi 66% kwoty określonej w § 4 ust. 1.
4. Zwalnia się całkowicie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto
Poznań, jeżeli do żłobka uczęszcza więcej niż dwoje dzieci z jednej rodziny rozumianej jako osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym pożyciu, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.
5. Zwalnia się całkowicie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto
Poznań, jeżeli do żłobka uczęszcza dziecko z niepełnosprawnością (co potwierdza się orzeczeniem
o niepełnosprawności).
§ 8. W przypadku zbiegu uprawnień określonych w § 7 przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez
rodziców/opiekuna prawnego.
§ 9. Rodzice/opiekun prawny w celu skorzystania ze zwolnień określonych w § 7 ust. 1 i 2, przedkładają
przy przyjęciu dziecka do żłobka oraz w każdym następnym roku do 31 maja:
1) kserokopię rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za
ubiegły rok kalendarzowy potwierdzonego za zgodność z oryginałem wraz z prezentatą urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone lub urzędowym poświadczeniem odbioru lub potwierdzeniem
nadania (w przypadku wysłania zeznania pocztą) członków gospodarstwa domowego lub zaświadczenie
z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego za
ubiegły rok kalendarzowy lub o braku dochodów;
2) oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o wysokości średniego
miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.
§ 10. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna
prawnego z opłaty, o której mowa w § 4, w następujących sytuacjach:
1) na maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe w okresie od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty u dyrektora zespołu żłobków lub
dyrektora żłobka, w terminie do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym
opłata nie będzie ponoszona. Minimalny okres zwolnienia z opłaty wynosi miesiąc kalendarzowy;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych – nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca
kalendarzowego, po uprzednim złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty, u dyrektora zespołu żłobków lub
dyrektora żłobka, w terminie do 7 dnia miesiąca, w którym opłata nie będzie ponoszona.
§ 11. Dopuszcza się możliwość zwolnienia rodziców/opiekuna prawnego z opłaty za wyżywienie, o której
mowa w § 6, po uprzednim zgłoszeniu dyrektorowi zespołu żłobków lub dyrektorowi żłobka nieobecności
dziecka w żłobku. Zwolnienie z opłaty przysługuje za każdy dzień następujący po dokonaniu zgłoszenia,
w kwocie stanowiącej iloczyn dziennej stawki za wyżywienie oraz dni nieobecności dziecka.
§ 12. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto
Poznań.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r. po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

