
 

 

UCHWAŁA NR 525/XL/2022 

RADY MIASTA ŻORY 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 12 ust. 3 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 75 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz 

uchwały nr 570/LII/10 Rady Miasta Żory z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

RADA MIASTA 

uchwala: 

§ 1. 1. Ustalić opłatę w wysokości 400,00 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku, przy czym opłata ta 

dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu. 

2. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku w czasie wydłużonym ponad 10 godzin 

dziennie na kwotę 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

§ 2. Ustalić maksymalną opłatę za wyżywienie na kwotę 8,50 zł dziennie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miasta Żory nr 331/XXIII/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Piotr Kosztyła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Poz. 2425
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