
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/481/17 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie oraz maksymalnej opłaty 

za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3 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 2016 r., poz. 157), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Knurów 

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się: 

1) opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie w wysokości 13% obowiązującego 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalanego według odrębnych przepisów. Opłatę 

zaokrągla się w górę do pełnego złotego; 

2) dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin w wysokości 

15 zł; 

3) maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8 złotych. 

2. Wysokość opłaty określonej w ust. 1 pkt 3 ulega waloryzacji w każdym kolejnym roku kalendarzowym 

w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu tego 

wskaźnika. 

§ 2. Opłata za pobyt w żłobku określona w § 1 ust. 1 pkt 1 ulega obniżeniu o 15% w przypadku dziecka 

objętego Programem wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie, wprowadzonym  uchwałą 

nr XLI/592/13 Rady Miasta Knurów w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania 

rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/426/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 czerwca 2017 r.

Poz. 3872



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 
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