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UCHWAŁA NR XXX/261/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz
określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych
przez gminę Świętochłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1564), w związku z art. 58 ust. 1 oraz
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 326 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach na podstawie Uchwały Nr VI/59/11 Rady miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca
2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalnością Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r., Nr 87, poz. 1627).
Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:
§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Zespole Opieki nad Dziećmi w wieku do lat
3 w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości:
1) 30% kwoty bazowej za dziecko, gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny
nie przekracza 40,01% minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu;
2) 40% kwoty bazowej za dziecko, gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny
mieści się między 40,02% a 58,01% minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu;
3) 45% kwoty bazowej za dziecko, gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny
mieści się między 58,02% a 75,01% minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu;
4) 55% kwoty bazowej za dziecko, gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny
wynosi 75,02% i więcej minimalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, oraz za dziecko, którego rodzice/opiekunowie
prawni odmówią złożenia oświadczenia o dochodach i przedstawienia dowodów na wysokość dochodu
brutto na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 3.
2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie na jedno dziecko w kwocie 15,00 zł.
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3. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki ponad dziesięciogodzinny wymiar
dzienny w wysokości 20,00 zł.
4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do
Zespołu Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1:

᠆ o 30% za drugie dziecko,
᠆ o 50% za trzecie i każde następne dziecko.
5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie ponoszą miesięcznej opłaty o której mowa w § 1 ust. 1 za jeden
miesiąc wakacyjny (lipiec lub sierpień), w którym placówka do której dziecko uczęszcza zgodnie z zawartą
umową, jest nieczynna.
6. Opłata miesięczna, o której mowa w § 1 ust. 1 nie podlega zwrotowi.
§ 2. 1. Ustala się kwotę bazową w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa
w art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu.
§ 3. 1. Podstawę do obliczenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Zespole Opieki nad Dziećmi w wieku
do lat 3 stanowi dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych, przypadający na jednego członka rodziny we
wspólnym gospodarstwie domowym wykazany w oświadczeniu, w którym rodzic/opiekun prawny jest
zobowiązany ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane
i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych), m.in.: dochody z umów cywilnoprawnych, zasiłki,
świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury, renty, dochody z działalności gospodarczej, dochody
z kapitałów pieniężnych, dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i inne dochody w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowych od osób fizycznych.
2. Na żądanie dyrektora Zespołu Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 rodzic/opiekun prawny ma
obowiązek przedstawić do wglądu PIT za rok poprzedni, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości
osiągniętego dochodu, paski potwierdzające wynagrodzenie, decyzje emerytalne lub inne dokumenty
potwierdzające osiągnięty dochód.
3. W przypadku odmowy przez rodzica/opiekuna prawnego przedstawienia do wglądu dokumentów
wymienionych w § 3 ust. 2 opłata będzie naliczana zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 4.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 5. Tracą moc Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XII/105/15 z 22 lipca 2015 r. i Uchwała
Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XIX/151/19 z 30 września 2019 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach
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