
 
 

UCHWAŁA NR XXX/994/21 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378), 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 2021 r. poz. 75), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) karcie mieszkańca – oznacza to kartę wydaną zgodnie z regulaminem Programu Moje Miasto Gdynia – 
Karta Mieszkańca, określonym w zarządzeniu Nr 2348/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
2 czerwca 2020 r.; 

2) przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 291, poz. 353, poz. 794, M.P. z 2021 r. poz. 222, poz. 223); 

3) rodzicu – oznacza to rodzica dziecka, jego opiekuna prawnego lub inną osobę, której sąd powierzył 
sprawowanie opieki nad dzieckiem; 

4) rodzinie – oznacza to rodzinę w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. 2020 r. poz. 111, z 2018 r. poz. 730, M.P. z 2020 r. poz. 1031); 

5) żłobku – oznacza to żłobek utworzony i prowadzony przez Gminę Miasta Gdyni. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości: 

1) 10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie; 

2) 8,5% przecietnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, 
gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazany w ust. 1 wymiar opieki w żłobku, może być, na 
wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą wynoszącą 50,00 zł za każdą rozpoczetą godzinę 
sprawowania opieki nad dzieckiem. 

3. W przypadku, gdy ze żłobka korzysta równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, opłata 
za pobyt w żłobku drugiego i kolejnych dzieci wynosi 50% opłaty określonej w ust. 1. 

4. Opłaty określone w niniejszym paragrafie ustala się w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

§ 3. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku w wysokości 8,00 zł za dzień pobytu dziecka 
w żłobku. 
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§ 4. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie 
z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w części proporcjonalnej do liczby dni miesiąca, w którym żłobek 
nie świadczył usług. Opłata pobrana zostanie odliczona od opłaty należnej w pierwszym okresie płatności po 
zakończeniu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/301/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. 
Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 4455, z 2020 r. poz. 2538). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni 

 
 

Joanna Zielińska 
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