
UCHWAŁA NR 374/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 i 3, oraz art. 23 w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę jest odpłatny i składa się z następujących opłat: 

-  godzinowej opłaty za pobyt dziecka i opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, 

-  wyżywienie dziecka.  

§ 2. 1. Ustala się opłatę za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku, o których mowa w uchwale, 
w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Opłatę miesięczną za pobyt zaokrągla się do pełnych złotych. 

§ 3. 1. W szczególnie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów 
dziecka, dzienny pobyt dziecka w palcówce może być wydłużony poza limit określony 
w art. 12 ust. 2 przywołanej w uchwale ustawy za dodatkową opłatą w wysokości 10-krotnej opłaty określonej 
w §2 ust.1 uchwały, za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w żłobku. 

2. Maksymalny dzienny pobyt dziecka w żłobku nie może przekroczyć 12 godzin. 

§ 4. 1. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę w formie 
dziennej stawki żywieniowej w wysokości 10 zł.  

2. Obowiązkową dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor żłobka na poziomie kosztów zakupu 
surowców zużytych do przygotowania posiłków. 

§ 5. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w § 2, 3 i 4 oraz czas pobytu dziecka w żłobku określa 
umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

§ 6. 1. Na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka dyrektor żłobka może dokonać 
obniżenia opłaty, o której mowa w § 2 o 50 % na drugie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka, 
jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268). 

2. Podstawą do dokonania obniżenia opłaty określonej w ust.1 będzie stosowane zaświadczenie wydane 
przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 marca 2012 roku                       
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 
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UZASADNIENIE 

 

 

Na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 Rady Miejska w Ziębicach ustala opłaty za pobyt                   

i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Ziębicach. Ostatnie regulacje w sprawie opłat za pobyt i 

wyżywienie zostały uchwalone w 2012 r. Od tego czasu opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka 

w żłobku wynosi 0,05 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów (tj. od 1 stycznia 2022 r. 1,51, zł), a dzienna stawka żywieniowa maksymalnie 5 zł. 

Ze względu na rosnące koszty utrzymania placówki niezbędne jest podniesienie zarówno kosztów 

opłaty za pobyt, jak i wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę. 

Art. 64 c ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadza 

dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, które uczęszcza do żłobka w wysokości do 400 zł, jeżeli nie 

został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 500 zł lub 1000 zł miesięcznie, 

który również może zostać wykorzystany na opłatę pobytu dziecka w żłobku. 

Tym samym wzrost opłaty za pobyt dziecka w żłobku nie zostanie przerzucony na budżety domowe, 

lecz zostanie sfinansowany z budżetu Państwa. 

Proponowany wzrost opłat za pobyt dziecka w żłobku do 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów spowoduje wzrost opłaty z 1,51 zł do 2,11 zł za 1 godzinę 

pobytu dziecka w żłobku, co spowoduje miesięczny wzrost opłat, przy założeniu, że dziecko przebywa w 

żłobku 8 godzin dziennie, a roboczych dni w miesiącu jest 20 z 240, 80 zł do 337,12 zł (wzrost o 96,32 zł na 

miesiąc). 

Kalkulacja 

 0,05% (obecnie) 0,06% 0,07% 
Za 1 godz. 1,505 zł 1,806 zł 2,107 zł 
Za 8 godz. 12,04 zł 14,448 zł 16,856 zł 
Za 20 dni (miesiąc) 240,8 zł 288,96 zł 337,12 zł 

 

Ze względu na drastyczny wzrost cen artykułów żywnościowych ustalona w uchwale z 2012 r. 

maksymalna dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5 zł nie będzie w najbliższym czasie pokrywać 

kosztów przygotowania posiłków dla dzieci. Nowa proponowana maksymalna dzienna stawka żywieniowa 

w wysokości 10 zł nie będzie oznaczała natychmiastowy wzrost opłat za wyżywienie z miesiąca na miesiąc 

z 5 zł do 10 zł. Wysokość stawki będzie obliczana każdorazowo przez Żłobek Miejski w Ziębicach na 

podstawie tzw. „wkładu do kotła”. Jej wzrost w uchwale do proponowanych 10 zł nie będzie wymuszał na 

Radzie Miejskiej w Ziębicach częste podejmowanie nowych uchwał w związku z przekroczeniem 

maksymalnej dziennej stawki żywieniowej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B2D198D3-6692-4CBB-A157-00004055F3FF. Podpisany Strona 1



  

Agata Sobków 
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