
 

 

UCHWAŁA NR II/14/18 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie. 

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

U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z póź.zm.) Rada Gminy Żyraków uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następująco opłaty wnoszone przez rodziców dzieci zapisanych do Gminnego Żłobka 

w Żyrakowie: 

1) miesięczna zryczałtowana opłata za pobyt wynosi 10% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

o którym mowa w odrębnych przepisach; 

2) maksymalna dzienna opłata za wyżywienie wynosi 0,4% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

o którym mowa w odrębnych przepisach; 

3) opłata, o której mowa w pkt 1, podlega zmniejszeniu o połowę w przypadku drugiego i kolejnego dziecka 

z tej samej rodziny. 

2. Opłata za pobyt w czasie wykraczającym poza statutowy 10-godzinny dzienny wymiar pracy Żłobka 

wynosi 2% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w odrębnych przepisach - za każdą 

rozpoczętą godzinę tej opieki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.  

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości 

opłaty, jaką wnoszą rodzice za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  

dziecka przebywającego w żłobku, nadzoru Wójta nad żłobkami oraz wysokości i zasad ustalania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Żyraków 

(Dz.Urzęd.Wojew.Podkarpackiego z 2011 r. nr 144 poz. 2117) 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 

  

 Przewodnicząca  

Rady Gminy Żyraków 

 

 

lic. Maria Bodzioch 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 stycznia 2019 r.

Poz. 480



 

UZASADNIENIE 

 

Art. 23 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zobowiązuje rodziców do ponoszenia opłat za pobyt 

i wyżywienie ich dziecka w żłobku (z uwzględnieniem opłaty za pobyt wykraczający poza 10- godzinny 

statutowy wymiar dziennej pracy żłobka), a art. 58 ust. 1 zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego do 

określenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.  

Przedkładany projekt dotyczy wyłącznie wysokości tych opłat, w tym - opłaty za wydłużony ponad  

10 godzin dzienny czas opieki nad dzieckiem; ewentualne zniżki w tym względzie określa odrębna uchwała 

założycielska w statucie Żłobka, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy.  

A w zakresie wysokości opłat proponuje się, co następuje:  

1. miesięczna opłata za pobyt (opłata za opiekę) ma charakter opłaty zryczałtowanej, co oznacza, że nie 

zależy od liczby dni w miesiącu, a rodzice są zobowiązani do jej wniesienia bez względu liczbę dni obecności 

dziecka w Żłobku, chyba że spełnią warunki do uzyskania zniżki, o których mowa w statucie; możliwość 

ustalenia zryczałtowanej opłaty za pobyt wynika m.in. z wyroków NSA o sygnaturach: I OSK 896/13, I OSK 

943/13 i I OSK 2580/13;  

2. wysokość opłaty za pobyt (za opiekę) wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co należy do 

najczęstszej praktyki w samorządów w tym względzie i co równocześnie umożliwia zmianę parametru bez 

konieczności zmiany uchwały, a jednocześnie nie stanowi nadmiernego obciążenia finansowego dla 

pracujących rodziców;  

3. wysokość maksymalnej stawki dziennej za żywienie wynosi 0,4% minimalnego wynagrodzenia,  

tj. 8,40zł dziennie, co oznacza, że - w przybliżeniu - rodzice pokrywają jedynie koszt zakupu produktów 

żywnościowych.  

Uchwała przewiduje zmniejszenie należnej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku - o połowę, w przypadku 

drugiego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny.  

Przyjęcie proponowanych stawek oznacza, że miesięczne maksymalne obciążenie rodziców z tytułu opłat 

żłobkowych wyniesie ok. 380 zł, tj. niespełna 20% rynkowych kosztów niani.  

Dla budżetu Gminy to dochód w maksymalnej kwocie 208 tys. zł roczne (odliczając miesięczną przerwę 

wakacyjną), czyli - ok. 1/3 przewidywanych minimalnych kosztów funkcjonowania Żłobka.  
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