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Uchwała Nr 106/IX/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych 
przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

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 (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) 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. Nr 45, 
poz. 235) – uchwala się, co następuje: 

§ 1
Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Lublin oraz maksymalną wysokość opłaty za 
wyżywienie, a także warunki zwolnienia od ponoszenia tych opłat, 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
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Załącznik do Uchwały Nr 106/IX/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Wysokość opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę 
Lublin, maksymalna wysokość opłat za wyżywienie oraz warunki 

zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1
Pobyt w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin jest odpłatny i składa 

się z: 
1) opłaty za pobyt; 
2) opłaty za wyżywienie; 
3) dodatkowej opłaty za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin 

dziennego pobytu dziecka w żłobku. 

§ 2
Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 obejmuje opłatę za częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie 10% obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

§ 3
1. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, o której mowa w § 1 pkt 2 

ustala się w formie dziennej stawki żywieniowej w kwocie 6 zł. 
2. Wysokość stawki określonej w ust. 1 ulega waloryzacji w każdym kolejnym 

roku kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od stycznia 2012 r. 

§ 4
Dodatkowa opłata, o której mowa w § 1 pkt 3 wynosi 2,5% obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki 
wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 
prowadzonym przez Gminę Lublin. 

II. Warunki zwolnienia od opłat 

§ 5
1. Rodzice lub opiekunowie dzieci przebywających w żłobkach prowadzonych 

przez Gminę Lublin, mogą ubiegać się o: 
1) zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, w przypadku, gdy dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. 
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Nr 175, poz. 1362 ze zm.) uprawniającego rodzinę do świadczeń 
z pomocy społecznej; 

2) obniżenie o 50% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, w przypadku 
posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie 
z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. 
U. z 2009 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje dyrektor żłobka na 
podstawie stosownego zaświadczenia w tej sprawie, wydanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

3. Obniżenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonuje dyrektor żłobka na 
podstawie aktualnej decyzji o pobieraniu zasiłku rodzinnego. 

§ 6
1. Rodzice lub opiekunowie dzieci przebywających w żłobkach prowadzonych 

przez Gminę Lublin, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty, o której mowa 
w § 1 pkt 2 w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje dyrektor żłobka na wniosek 
rodzica lub opiekuna dziecka. 

§ 7
1. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 wnosi się miesięcznie z góry do dnia 

10- go danego miesiąca. 
2. Opłatę, o której mowa w § 1 pkt 3 wnosi się do 10-go następnego miesiąca. 


