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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości 
maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 13721)), art. 58 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 2 i 3 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 752)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę stałą za żłobek w wysokości 400 zł miesięcznie. 

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, powyżej 10 godzin dziennie, 
w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

3. Ustala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty stałej dziecka w żłobku miejskim,  
w wysokości 50 % opłaty, o której mowa w ust. 1 z tytułu uczestnictwa w programie „Białostocka Karta Dużej 
Rodziny”, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.  
w sprawie wprowadzenia Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. 
poz. 2491 z późn. zm3)). 

4. Ustala się zwolnienie od ponoszenia opłaty stałej dziecka we wszystkich żłobkach miejskich, 
o której mowa w ust. 1 w przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych, 
niezależnych od żłobka, opłata ta podlega odpisowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek 
nie mógł świadczyć swoich usług. 

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1 w związku z ust. 4 rozlicza się za każdy dzień korzystania dziecka 
ze świadczenia usług przez żłobek. 

6. Po wznowieniu działalności żłobków miejskich zamkniętych w wyniku czasowego zawieszenia 
funkcjonowania żłobka z przyczyn zewnętrznych w przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło uczęszczać do 
placówki z powodu braku miejsc w wyniku np. wprowadzonych obostrzeń, rodzic nie ponosi opłaty, 
o której mowa w ust.1. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka 
na poziomie 10 zł dziennej stawki żywieniowej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r., zmieniona 
uchwałą Nr XLVII/519/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r., uchwałą Nr XXIV/360/20 z dnia 
27 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXV/373/20 z dnia 25 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/582/21 z dnia 
24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto 
Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 952, 1901 i 2270. 
3) Zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3183. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę, opłaty dodatkowej za pobyt 
przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada 
gminy w drodze uchwały.  

Niniejsza uchwała określa wysokość opłat oraz warunki zwolnienia z ponoszenia opłat w 
żłobku, a także wysokość dziennej opłaty za wyżywienie. Zmianie ulega opłata stała, która nie była 
podnoszona od 2011 roku i wyniesie ona 400 zł miesięcznie. Taki wzrost opłaty stałej związany 
jest również z wchodzącą w życie ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Pomoc, która będzie 
udzielana rodzicom w formie kapitału lub dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, wspomoże 
rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą stałą za pobyt dziecka w żłobku. Zapewni to 
wsparcie budżetu Miasta obciążonego rosnącym wynagrodzeniem oraz zwiększającymi się 
kosztami utrzymania żłobków miejskich. Ulegają zmianie koszty wyżywienia z 7 zł do 10 zł 
dziennej stawki żywieniowej co podyktowane jest wzrostem cen produktów używanych do 
przygotowywania posiłków oraz opłat za gaz i prąd. Powyższe zmiany mają na celu utrzymanie 
wysokich standardów opieki nad dziećmi w białostockich żłobkach miejskich oraz zapewnienie 
odpowiedniego poziomu usług żywieniowych, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci 
do lat 3.  
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