
UCHWAŁA NR XLIII/1319/22 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.2)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2179)     
§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w żłobku w wysokości 10,00 zł za dzień pobytu 
dziecka w żłobku”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
 

Elżbieta Sierżęga 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 952, poz. 2270. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość 

opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Ze względu na wzrost cen produktów spożywczych oraz koniecznością zapewnienia dzieciom 

przebywającym w żłobkach wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej 

wynikającymi z aktualnych norm żywienia, konieczne jest wprowadzenie nowej stawki za 

wyżywienie dziecka i podniesienie jej z obecnej kwoty maksymalnej 8 zł do 10 zł za każdy dzień 

korzystania z posiłku.  

W związku z powyższym wprowadzenie zmian opisanych w uchwale jest zasadne. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała podlega przedłożeniu 

Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia. 
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