
UCHWAŁA NR VII/45/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. l pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. 
Dz. U. z 2019 r . poz. 409), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. żłobku - rozumie się przez to Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim prowadzony przez 
Gminę i Miasto Gryfów Śląski, 

2. rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze 10 godzin dziennie w wysokości  0,08 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą rozpoczętą 
godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem. 

2. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku  w  wysokości 
10,00 zł za każdy dzień pobytu. 

§ 3. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, na wniosek rodziców 
dyrektor żłobka obniża opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1, o 30 %  za drugie i każde następne dziecko.

§ 4. Zasady zwrotu opłat w przypadku nieobecności dziecka w żłobku reguluje statut żłobka, nadany 
odrębną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. 

§ 5. Czas pobytu dziecka w żłobku i wynikającą z niego wysokość opłat, określa umowa zawarta pomiędzy 
dyrektorem żłobka a rodzicami przyjętych dzieci. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski
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Uzasadnienie

W związku z podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim,
który rozpocznie swoją działalność statutową z dniem 1września 2019 roku, zachodzi konieczność ustalenia opłaty za
pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 409), gmina, która tworzy żłobek ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość
opłaty za wyżywienie w drodze uchwały.

W myśl art. 59 ust. 1 opłaty te wnoszone są przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobka i są one wnoszone na rzecz
gminy. Ust. 2 ww. artykułu daje radzie miasta delegację do określenia w drodze uchwały, warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Zaproponowana w projekcie uchwały opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem w żłobku (w
wymiarze do 10 godzin dziennie) to 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę
od 1stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł x 0,08 % = 1,80 zł. Przy założeniu, że dziecko będzie pod opieką przez
10 godzin dziennie i przez 22 dni w miesiącu, rodzic będzie ponosić opłatę miesięczną w wysokości 1,80 zł x 10 h x 22
dni = 396,00 zł.

Maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie określona została w wysokości kwotowej stanowiącej wartość
10,00 zł dziennie. Przy założeniu, że kwota dziennego wyżywienia stanowić będzie maksymalną stawkę, rodzic z tego
tytułu będzie wnosić miesięczną opłatę w wysokości: 10,00 zł x 22 dni = 220,00 zł.

Wprowadzono również warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin
dziennie, o którym mowa w § 3 uchwały. Opłaty te obniża się o 30% za drugie oraz każde następne dziecko będące
rodzeństwem korzystającym z opieki żłobka.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione i konieczne.

Kalkulacja kosztów:

Rodzic będzie uiszczał opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku w zależności od ilości godzin
wynikających z podpisanej umowy. Przy założeniu, że dziecko w żłobku ma prawo przebywać przez 10 godzin przez
cały miesiąc, miesięczna opłata za pobyt wynosiłaby ( 2250,00 zł x 0,08 % = 1,80 zł x 10 godzin = 18,00 zł dziennie x
22 dni = 396,00 zł, ( przyjęto do kalkulacji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1stycznia 2019 roku – 2250 zł oraz
22 dni jako średnioroczna ilość dni roboczych w miesiącu).

Koszt całodziennego wyżywienia za miesiąc wyniesie maksymalnie 220,00 zł ( przy stawce dziennej 10,00 zł ).

Miesięczna opłata za żłobek to jest: pobyt + wyżywienie wyniesie:

przy 10 godzinnym pobycie dziecka: 396,00 zł + 220,00 zł = 616,00zł,

przy 9 godzinnym pobycie dziecka: 356,40 zł + 220,00 zł = 576,40 zł,

przy 8 godzinnym pobycie dziecka: 316,80 zł + 220,00 zł = 536,80 zł

przy 7 godzinnym pobycie dziecka: 277,20 zł + 220,00 zł = 497,20 zł

przy 6 godzinnym pobycie dziecka: 237,60 zł + 220,00 zł = 457,60 zł
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