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UCHWAŁA NR XCV/2624/22
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
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, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 12 ust. 3, 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 2022 r. poz. 1324 i 1383) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków,
w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 299 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie,
w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków, w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).
§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez
Gminę Miejską Kraków w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
§ 3. 1. Całkowicie zwalnia się od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 rodziców, którzy posiadają
ważną Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, o której mowa w uchwale Nr
LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu
pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (z późn. zm.).
2. Częściowo zwalnia się od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 rodziców, którzy:
1) mają przyznany zasiłek stały lub zasiłek okresowy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700 i 1812),
lub
2) mają przyznany, na dziecko na które chcą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty, zasiłek rodzinny,
o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 615 i 1265), lub
3) posiadają ważną Krakowską Kartę Rodzinną, o której mowa w uchwale nr CIX/1646/14 Rady Miasta
Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta
Rodzinna 3+.
3. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 2:
1) pkt 1-2 wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) i opłata w tych przypadkach zostaje obniżona do
wysokości 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
2) pkt 3 wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) i opłata w tym przypadku zostaje obniżona do
wysokości 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych).
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4. Zwolnienie od ponoszenia opłaty następuje na wniosek rodzica złożony do dyrektora żłobka.
5. W przypadku zbiegu uprawnień do zwolnienia od ponoszenia opłaty, rodzicom przysługuje wyłącznie
jedno uprawnienie, wybrane przez rodzica.
6. Zwolnienie od ponoszenia opłaty następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek o zwolnienie z ponoszenia opłaty, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku, gdy wniosek o zwolnienie z ponoszenia opłaty został złożony w listopadzie 2022 r. to
zwolnienie obowiązuje od tego miesiąca.
8. Zwolnienie z opłaty przysługuje na okres na który została przyznana karta lub zasiłek, o których mowa
odpowiednio w ust. 1-2.
§ 4. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały dotyczących ustalenia wysokości opłaty za pobyt lub wyżywienie za okres do dnia
31 października 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dotyczących
ustalenia wysokości opłaty za pobyt lub wyżywienie od dnia 1 listopada 2022 r., stosuje się przepisy niniejszej
uchwały.
3. Przyznane zwolnienia od ponoszenia opłat na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją
ważność do końca okresu na jaki zostały przyznane.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6. Tracą moc:
1) uchwała nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków;
2) uchwała nr CXIII/1753/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków;
3) uchwała nr LXXXVIII/2155/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
Gminy Miejskiej Kraków;
4) uchwała nr XCIII/2430/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm.);
5) uchwała nr XLI/1103/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr
XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy
Miejskiej Kraków.
§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Rafał Komarewicz

