
UCHWAŁA NR VIII/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. 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 2019r., poz. 506), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2019r., poz. 409), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie, 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Żarowie 
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat”;

2) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Żarowie w wysokości 
350 złotych miesięcznie, przy czym opłata ta dotyczy pierwszych 10 godzin pobytu dziecka w danym dniu”;

3) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się opłatę za wydłużony ponad 10 godzin wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim 
„Bajkowa Kraina” w Żarowie w wysokości 1,00 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 
w żłobku”;

4) § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” 
w Żarowie w wysokości 6,00 zł dziennie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

W dniu 9 stycznia 2019r. otwarto nowy budynek Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie, który
pomieści ok. 50 dzieci. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Żarów
i pozyskanego dofinansowania w wysokości 1 831 716,00 złotych, które zostało przyznane w ramach Oś
priorytetowa: Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie:
6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW. Koszt budowy nowego budynku żłobka to kwota
2.858.812 złotych.

Nowy budynek żłobka pomieści dwie grupy żłobkowe - 50 dzieci. W żłobku powstały dwie sale zabaw,
jadalnie, sypialnie, szatnie, łazienki dla dzieci oraz sala widowiskowa z przeznaczeniem na wspólne zabawy
i uroczystości. Nowy obiekt to 196,38 m2 powierzchni użytkowej budynku o wysokim standardzie. Wykonany jest
według nowoczesnych technologii przy zastosowaniu najwyższej jakości materiałów posiadających odpowiednie
normy, atesty i certyfikaty. Wszystkie rozwiązania zostały zastosowane w celu zapewnienia najwyższego komfortu
i bezpieczeństwa naszych dzieci.

Wraz z otwarciem budynku, zwiększyły się koszty utrzymania żłobka, który łącznie liczy 66 dzieci (3 grupy
żłobkowe, z czego 1 grupa pozostaje w budynku przedszkola): koniecznym było zatrudnienie dodatkowej kadry,
zwiększyły się koszty energii i innych mediów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne kadry. Poprzednia opłata za
pobyt uregulowana była na podstawie poniesionych wydatków żłobka, które mieściło się w budynku przedszkola,
co wpłynęło na niższą opłatę. Istotnym faktem jest, że ówcześnie obowiązująca kwota 200,00 zł obowiązuje od
2008 roku.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynika z usługi zapewnienia opieki przez cały dzień w miesiącu. 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, ponieważ wydatki są ponoszone kompleksowo.

Z uwagi na obowiązek transparentności wydatków gminy, a także uzasadnienie ustalenia stosownej wysokości
opłat należy przedstawić kalkulację związaną ze wzrostem opłaty za pobyt dziecka w żłobku, opartą na planie
finansowym funkcjonującego nowego budynku żłobka na 2019 rok:

- planowane wszystkie wydatki żłobka (bez wydatków na inwestycje i remonty) - 867 800,00 zł,

- liczba dzieci - 66,

- 867 800,00 zł/12 miesięcy = 72 316,67 zł - średni miesięczny koszt pobytu 66 dzieci w żłobku,

- 72 316,67 zł/66 dzieci = 1095,71 zł - miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku,

- założenie, że dziecko przebywa w żłobku 10 godzin przez 20 dni w miesiącu,

- 1095,71 zł / 200 godzin w miesiącu = 5,48 zł,

- opłata rodziców: 350,00 zł / 200 godzin w miesiącu = 1,75 zł.

Na podstawie powyższych danych, można stwierdzić, że opłata rodzica stanowi ok. 32 % całości wydatków
związanych z pobytem dziecka w żłobku i z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych
i edukacyjnych. Natomiast art. 23 ustawy o opiece na dziećmi do lat 3 stanowi, że „Rodzice są zobowiązani do
ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku (...)”.

Odnośnie wysokości opłaty za wyżywienie, ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci korzystających
z wyżywienia w żłobku w kwocie 6,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa obejmuje zakup surowców i produktów
potrzebnych do przygotowania posiłków. Poniższa kalkulacja zawiera koszty przygotowania wybiórczych
10 posiłków dla dzieci:

Nr.
jadłospisu

Liczba dzieci
korzystających
z posiłków w danym
dniu

Dzienny
koszt
I śniadania

Stawka
I śniadania

Dzienny koszt II
śniadania

Stawka II
śniadania

Dzienny
koszt obiadu

Stawka
obiadu

Razem
stawka
dzienna

1 59 86,68 1,47 103,24 1,75 183,33 3,11 6,33
2 71 112,01 1,58 109,34 1,54 194,52 2,74 5,86
3 121 132,68 1,1 330,8 2,49 287,83 2,37 5,96
4 117 223,06 1,91 246,61 2,11 236,42 2,03 6,05
5 120 246,66 2,06 252,83 2,11 238,18 1,98 6,15
6 110 177,09 1,62 164,54 1,5 275,34 2,5 5,62
7 118 168,93 1,43 179,06 1,52 344,78 2,92 5,87
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8 104 151,66 1,46 174,41 1,68 294,02 2,82 5,96
9 106 133,34 1,26 234,68 2,21 294,44 2,78 6,25
10 109 191,12 1,75 224,12 2,06 233,2 2,14 5,95

Wyliczenie
średniej

stawki z 10
jadłospisów

15,64:10=
1,56=1,60

18,97:10=
1,90

25,39:10=
2,54=2,50

60:10=
6,-

Ponadto, w dniu 4 grudnia 2018r. weszła w życie Uchwała Nr LVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca
2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie i nadania nazwy
Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Żarowie. Wobec czego dokonuje się zmiany w niniejszej uchwale w tym
zakresie - dodania nazwy „Bajkowa Kraina”.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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