
UCHWAŁA NR XLH/338/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach
oraz warunków 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), art. 58 ust. 1 oraz art. 59 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku;

2) dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica/opiekuna
prawnego;

3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku;

4) warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.

§ 2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 400,00 złotych miesięcznie.

§3. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek 
rodzica/opiekuna prawnego w wysokości 20 złotych za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

§ 4. Ustala się wysokość maksymalnej dziennej stawki za wyżywienie w kwocie 12 złotych.

§ 5.1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 za drugie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny 
uczęszczające do żłobka wynosi 50% kwoty określonej w § 2.

2. W przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością opłata, o której mowa 
w § 1 pkt 1 za to dziecko wynosi 50% kwoty określonej w § 2.

3. Opłata określona w treści § 1 pkt 3 uchwały nie jest pobierana w przypadku nieobecności dziecka 
w Żłobku.

§ 6. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia działalności żłobka rodzice/opiekunowie prawni zwolnieni 
są z ponoszenia opłaty wymienionej w § 1 pkt 1 w części proporcjonalnej do okresu, w którym żłobek 
nie świadczył usług.

§7. Traci moc Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2016r., 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. U. Woj. Op. poz. 1214).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 2022 roku.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Miejska 
w drodze uchwały ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz maksymalną 
wysokość opłaty za wyżywienie.

Propozycja zmiany wysokości opłaty za pobyt wynika m.in. ze wzrostu kosztów funkcjonowania żłobków 
samorządowych w sytuacji w której opłaty te nie były podnoszone od blisko sześciu lat. Daje to możliwość 
odzyskania części środków ponoszonych na funkcjonowanie miejsc w żłobku na poziomie zbliżonym do 
realnych kosztów ich funkcjonowania.

Wydatki gminy 
na utrzymanie i 
funkcjonowanie 
żłobka
(bez wydatków 
inwestycyjnych)

Dochód z 
opłaty stałej 
rodziców

Miesięczny 
wydatek gminy 
na utrzymanie i 
funkcjonowanie 
żłobka (bez 
wydatków 
inwestycyjnych)

Miesięczny 
wydatek gminy 
na utrzymanie i 
funkcjonowanie 
żłobka (bez 
wydatków 
inwestycyjnych) 
w przeliczeniu 
na jedno miejsce

Miesięczny
wkład
rodziców w
utrzymanie
i
funkcjonow 
anie żłobka

Miesięczny 
wkład rodziców 
w utrzymanie i 
funkcjonowanie 
żłobka w 
przeliczeniu na 
jedno miejsce

2017 961 712,56 96 051,44 80 142,71 1 335,71 8 004,29 133,40
2018 1 185 713,88 105 128,56 98 809,49 1 646,82 8 760,71 146,01
2019 1 010 935,06 113 802,00 84 244,59 1 404,08 9 483,50 158,06
2020 1 094 363,65 56 532,10 91 196,97 1 519,95 4 711,01 78,52
2021 1 219 577,32 85 199,90 101 631,44 1 693,86 7 099,99 118,33

Biorąc pod uwagę dane zawarte w powyższej tabeli w 2021 r. rodzice pokrywają ok.7% utrzymania 
i funkcjonowania jednego miejsca żłobkowego w skali miesiąca. Po podniesieniu kwoty za tzw. opłatę stałą 
i utrzymania jej w stałej niepodzielnej wysokości niezależnie od frekwencji dziecka rodzice będą pokrywać ok. 
23% miesięcznej kwoty utrzymania i funkcjonowania jednego miejsca (na podstawie wartości z roku 2021).
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