
  

UCHWAŁA NR XIX/221/2020 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409, 730 i 2020) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie, prowadzonym przez 

Gminę Miasto Augustów, w wysokości 250,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, ustala się miesięczną opłatę za pobyt 

każdego z dzieci w Żłobku Nr 1 w Augustowie, prowadzonym przez Gminę Miasto Augustów, w wysokości 

187,50 zł. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 7,00 zł dziennie. 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku dokonuje 

Burmistrz Miasta Augustowa po zaopiniowaniu wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Augustowie i dyrektora Żłobka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/153/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Augustowie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r., po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie 

Alicja Dobrowolska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

Poz. 1076



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 409 ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym 

niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 250,00 zł  

na miesiąc oraz wprowadzenie maksymalnej opłaty za wyżywienie w wysokości 7,00 zł dziennie, a także  

w § 1 pkt 2 ustala się miesięczną opłatę w wysokości 187,50 zł, jeżeli do żłobka uczęszcza więcej niż jedno 

dziecko z rodziny. 

Stawki nie były waloryzowane od 2008 r. 

Zaproponowaną opłatę za pobyt w uchwale ustalono w efekcie analizy sytuacji żłobka miejskiego w zakresie 

liczby dzieci oraz kosztów funkcjonowania żłobka. Dochody uzyskane w wyniku podniesienia opłaty w części 

pokryją wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników żłobka. Od 2008 r. płaca minimalna wzrosła z 1 126,00  

do 2 600,00 czyli o ponad 130%. 

Przyjmuje się zasadę współfinansowania kosztów pobytu przez Miasto i rodziców, z czego 75,6% z nich 

obciąża Gminę Miasto Augustów. 

Uchwała określa także maksymalną wysokość stawki żywieniowej. Faktyczna wysokość opłaty za wyżywienie 

będzie ustalana w oparciu o obowiązujące normy wagowe i kaloryczne z uwzględnieniem aktualnych cen 

artykułów spożywczych. 
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