
UCHWAŁA NR L/476/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” 
w Inowrocławiu 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 2270) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 
2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu (Dz. Urz. 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 738) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zgłoszenia przez rodziców uzasadnionej, dłuższej niż 
jeden miesiąc nieobecności dziecka zapisanego do Żłobka, na czas jego 
nieobecności powyżej tego miesiąca może być przyjęte, na podstawie umowy 
z jego rodzicami, inne dziecko zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.”; 

2) w § 11: 
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) za pobyt dziecka w Żłobku – miesięczną, w wymiarze do 
10 godzin dziennie w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za 

wyżywienie będzie pomniejszana w następnym miesiącu za każdy dzień 
absencji w miesiącu poprzednim, a w przypadku zaprzestania uczęszczania do 
Żłobka opłata ta będzie zwracana rodzicom.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 
„4. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej do jednego 

miesiąca, opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie ulega zwrotowi. 
5. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku trwającej powyżej jednego 

miesiąca, opłata za pobyt dziecka ulega zwrotowi za okres powyżej tego 
miesiąca, jeżeli na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności zostanie 
przyjęte do Żłobka inne dziecko, zgodnie z § 10 ust. 10 statutu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 
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§ 3. W sprawach zwrotu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku należnej za okres przed 
wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/463/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
28 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” 
w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1600). 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 
  
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Inowrocławia 
 

Grzegorz Kaczmarek 
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Uzasadnienie do uchwały Nr L/476/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

  Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952 i 2270) żłobek działa na podstawie statutu. Statut ustala 
podmiot, który utworzył żłobek. 

Uchwała nowelizuje uchwałę nr XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” 
w Inowrocławiu, dostosowując ją do zapisów przyjętej 28 lutego 2022 r. przez Radę Miejską 
Inowrocławia uchwały nr XLVII/451/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, maksymalnej 
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat 
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1084). Na mocy uchwały Rady Miejskiej 
Inowrocławia nr XLVII/451/2022 z 28 lutego 2022 r. zmieniono dotychczasową wysokość 
opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Ustalono miesięczną opłatę w wymiarze do 10 godzin 
dziennie w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2207), obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w miejsce opłaty naliczanej za 
każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w jednostce w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

Intencją uchwały jest także stworzenie dla rodziców oczekujących na przyjęcie 
dziecka do Żłobka Miejskiego „Bajka” możliwości przyjęcia ich dziecka na miejsce dziecka 
nieobecnego powyżej jednego miesiąca oraz bardziej racjonalne wykorzystanie miejsc bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Zaistniała zatem potrzeba znowelizowania uchwały nr 
XXXVII/440/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 
statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu w powyższym zakresie, jak również pod 
kątem zasad ustalania opłat za pobyt w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. 

Podjęta uprzednio, tj. 28 marca 2022 r., przez Radę Miejską Inowrocławia 
w przedmiotowym zakresie uchwała nr XLVIII/463/2022 została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją 1600 w dniu 31 marca 
2022 r. Uchwała ta, zgodnie z brzmieniem jej § 4, weszła w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu ogłoszenia, tj. 1 kwietnia 2022 r. W rezultacie powyższego 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadomieniem z dnia 25 kwietnia 2022 r. wszczął 
postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tejże uchwały z uwagi na 
niezachowanie 14-dniowego okresu vacatio legis. Koniecznym zatem stało się podjęcie 
niniejszej uchwały, na podstawie której (§ 4) traci moc uchwała nr XLVIII/463/2022 Rady 
Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
statutu Żłobka Miejskiego „Bajka” w Inowrocławiu. 

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych). 
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W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 
  
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Inowrocławia 
 

Grzegorz Kaczmarek 
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