
UCHWAŁA NR XIX/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art.  58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego  2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157),  Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie w wysokości 200 złotych miesięcznie, 
przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu.

2. Ustala się opłatę za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim  w 
Żarowie w wysokości 1,00 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Żarowie w wysokości 5 
złotych dziennie.

§ 2. 1. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor żłobka może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia 
opłat, o których mowa w § 1 uchwały, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:

a) ubóstwo,

b) wielodzietność,

c) choroba rodzica/opiekuna prawnego,

d) utrata pracy przez rodzica/opiekuna prawnego,

e) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko,

f) dziecko uczęszczające do żłobka posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

g) inne zdarzenie losowe.

2. Częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat udziela się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który 
zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi żłobka, oświadczenie/inny dokument potwierdzający informacje 
niezbędne do ustalenia uprawnienia do częściowego lub całkowitego zwolnienia w opłatach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Średnia liczba
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korzystającyc
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Dzienny
koszt I
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a
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obiadu
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Razem
stawka

godzinowa
obiadu

1 150 133,83 0,9 240,45 1,6 309,68 2,06 4,56
2 149 118,19 0,79 312,9 2,1 290,17 1,95 4,84
3 144 200,59 1,39 278,69 1,94 271,08 1,88 5,21
4 134 315,99 2,37 186,65 1,39 281,94 2,1 5,86
5 153 178,55 1,17 227,86 1,49 301,58 1,97 4,63
6 106 97,75 0,92 172,64 1,63 233,6 2,2 4,75
7 105 82,99 0,79 167,41 1,59 264,49 2,52 4,9
8 96 93,55 0,97 139,41 1,46 201,3 2,1 4,53
9 84 212,30 2,53 74,34 0,89 200,99 2,39 5,81
10 97 106,93 1,1 193,48 1,99 176,82 1,83 4,92

Wyliczenie
średniej

12,93/10=1,3
0

16,08/10=1,6
0

21/10=2,1
0

50,01/10=
5

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty
za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę, opłaty dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin
dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynika z usługi zapewnienia opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie.
Zwrot "do 10 godzin dziennie" wskazuje na możliwości dowolnego kształtowania czasu pobytu dziecka w żłobku,
jednakże ze względu na racjonalność zasad korzystania ze żłobka nie ma to znaczenia dla ustalenia wysokości
opłat, bo regułą winien być 10-godzinowy pobyt dziecka. Ponadto wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku nie
jest sumą wartości konkretnych świadczeń na rzecz poszczególnych dzieci, a sumą obejmującą koszty pobytu
wszystkich dzieci. Przeliczenie godzinowe i zindywidualizowanie opłat jest praktycznie nierealne, bo wydatki są
ponoszone kompleksowo.

Mając na uwadze obowiązek transparentności wydatków gminy, a także uzasadnienie ustalenia stosownej
wysokości opłat należy przedstawić stosowną kalkulację, opartą na planie finansowym funkcjonującego
dotychczas przedszkola z grupami żłobkowymi za 2015 rok:

- Łączne wydatki przedszkola z grupami żłobkowymi (bez wydatków na inwestycje i remonty) - 1.694.993,13
zł,

- Liczba dzieci: 140 w przedszkolu, 44 w żłobku,

- Założenie, że dziecko przebywa w żłobku 10 godzin przez 21 dni w miesiącu,

- 1.694.993,13 zł/12 miesięcy = 141 249,43 zł średni miesięczny koszt pobytu dzieci w przedszkolu,

- 141.249,43 zł/184 dzieci ogółem x 44 dzieci w żłobku = 33.777,04 zł średni miesięczny koszt dzieci w
żłobku,

- 33 777,04 zł/44 = 767,66 zł - miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku,

- 767,66 zł/210 godzin w miesiącu = 3,66 za godzinę żłobku,

- opłata rodziców: 200,00 zł / 210 godzin w miesiącu = 0,95 zł za godzinę.

Na podstawie powyższych danych, można stwierdzić, że opłata rodzica stanowi zaledwie 26 % wydatków
związanych z pobytem dziecka w żłobku i z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i
edukacyjnych. Art. 23 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 stanowi, że „rodzice są zobowiązani do ponoszenia
opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku (..)", a ponieważ koszty utrzymania ponosi gmina, wprowadzenie
opłaty w wysokości 200 zł miesięcznie jest w pełni uzasadnione.

Odnośnie wysokości opłaty za wyżywienie, ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci korzystających z
wyżywienia w żłobku w kwocie 5,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa obejmuje zakup surowców i produktów
potrzebnych do przygotowania posiłków. Poniższa kalkulacja zawiera koszty przygotowania wybiórczych 10 z 21
posiłków dla dzieci.
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Dodatkowo na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Miejska określa
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w
żłobku oraz opłaty za wyżywienie.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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