
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki 
nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych 
przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia 

opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40)  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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską 
Mielec w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów. 

2. Jeżeli do żłobka uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, wysokość 
opłaty stałej za drugie i następne dziecko wynosi 50% opłaty stałej ustalonej zgodnie z ust. 1. 

§ 2.  

1. W przypadku, gdy do żłobka utworzonego przez Gminę Miejską Mielec uczęszcza dziecko 
z rodziny wielodzietnej uczestniczącej w programie „Mielecka Karta Rodziny 3+”, wysokość opłaty  
stałej za pobyt dziecka w żłobku wynosi 50 % opłaty stałej ustalonej zgodnie z § 1 ust. 1. 

2. W przypadku uczęszczania do żłobka utworzonego przez Gminę Miejską Mielec dwojga lub 
więcej dzieci z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w programie „Mielecka Karta Rodziny 3+”, 
wysokość opłaty stałej za drugie i następne dziecko wynosi 25% opłaty stałej ustalonej zgodnie z § 1 
ust. 1. 

§ 3.  

Kwoty opłat, o których mowa  w §1 i § 2 podlegają zaokrągleniu w górę, do pełnych złotych. 

§ 4.  

Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w wysokości  8 zł dziennie. 

§ 5.  

Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku 
w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki powyżej 10 godzin dziennie, przypadającą po 
ustalonych w regulaminie organizacyjnym godzinach pracy żłobka. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 
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§ 7.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia 
i Spraw Społecznych. 

§ 8.  

Traci moc uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w żłobku miejskim, zmieniona uchwałą Nr XLIII/380/2014 z dnia 26 września 2014 r. 

§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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