
UCHWAŁA NR 446/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Ziębicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 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 2022, 
poz.1324  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 miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ziębicach w wymiarze do 
10 godzin w wysokości 400 zł za miesiąc. 

§ 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 20 zł 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 11 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

§ 7. Traci moc uchwała nr 374/VIII/2022 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 stycznia 2022 roku                       
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 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. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynika z usług 

zapewnienia opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie. Zwrot „do 10 godzin dziennie” wskazuje na 

możliwość dowolnego kształtowania czasu pobytu dziecka w żłobku. 
Zmiana miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wynika ze wzrostów kosztów utrzymania 

placówki jednak zostanie w znacznym stopniu zrekompensowany rodzicom w związku z wprowadzonymi 

zmianami w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Ustawę tą dodano do 

ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 art. 64c zgodnie z którym, rodzicom dzieci 

uczęszczających do żłobka przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w 

wysokości 400 zł miesięcznie (jeśli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o 

którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, a w przypadku 

przyznania kapitału opiekuńczego po ukończeniu przez dziecko 36. miesiąca życia). Dlatego też ustalenie 

mocy obowiązującej niniejszej uchwały od dnia 01 września 2022 r. jest w pełni uzasadnione i nadto nie stoi 

w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego. 
Ze względu na drastyczny wzrost cen artykułów żywnościowych ustalona w uchwale na początku 

2022r.. maksymalna dzienna stawka żywieniowa w wysokości 10 zł  nie będzie w najbliższym czasie 

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

żywieniowa będzie wynosiła w wysokości 11 zł.  
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach 

  

Agata Sobków 
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