
Zarządzenie nr 5/2022 

Dyrektora Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie 

z dnia 27.04.2022 r. 

 

w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz wysokości i zasad pobierania opłat  za 

wyżywienie w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 75) oraz Uchwały nr XXXV/481/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 

czerwca 2017 roku 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 

 

zarządzam, co następuje 

 

§ 1 

1. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie 

wynosić będzie 392 zł miesięcznie. Zgodnie bowiem z § 1 ust.1 pkt. 1) Uchwały nr 

XXXV/481/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r.  opłata miesięczna za 

pobyt dziecka w żłobku wynosi 13% obowiązującego  minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, ustalonego według odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do pełnych złotych 

(3010 zł x 13% = 392 zł). Nowa wysokość opłaty za pobyt dziecka obowiązuje od  

1 stycznia 2022 roku. 

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

objętego Programem wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie i 

wynosić będzie od 1 stycznia 2022 roku 334 zł. 

3. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin 

wynosi 15 zł. 

4. Dzienną opłatę za wyżywienie od 1 maja 2022 roku ustala się na kwotę 8 zł: 

1) I i II Śniadanie -   2,00 zł 

2) Obiad  -   4,50 zł 

3) Podwieczorek -   1,50 zł 

 

2. Za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku, zgłoszonej z jednodniowym 

wyprzedzeniem, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa. 

3. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności przyjmuje się obecność dziecka w dniu 

następnym, co pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu wyżywienia. 

§ 3 

 

Traci moc zarządzenie nr 1/2019 z 2.01.2019 roku. 

 

§ 4 

 Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości  na tablicy ogłoszeń żłobka.    

 


