
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/283/13 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1, wysokości dodatkowej 

opłaty za wydłużony na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka , wymiar opieki nad dzieckiem 

w żłobku, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od 

ponoszenia opłat  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust.1 i art. 59 

ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 

4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95)  Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek w wysokości 

2,00 zł w zakres których wchodzi:  

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,  

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,  

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.  

2. Za wydłużony, na wniosek rodzica /opiekuna prawnego dziecka, wymiar opieki, rodzic/opiekun prawny 

ponosi dodatkową opłatę w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.  

§ 2. W przypadku korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z rodzin wielodzietnych, opłata o której 

mowa w § 1 ust. 1 ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko z jednej rodziny oraz o 50% za  kolejne dziecko 

z jednej rodziny.  

§ 3. Kalkulację ekonomiczną kosztu pobytu dziecka w żłobku związaną z zapewnieniem mu świadczeń 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w § 1 przedstawia tabela stanowiąca załącznik 

do uchwały.  

§ 4. Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku  publicznym  ustala się w wysokości 6,00 zł dla 

dziecka.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr IX/78/11 z dnia 24 maja 2011r.  
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego  

 

 

 Jan Grabowiecki 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/283/13 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 8 lutego 2013 r. 

Kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu dziecka w żłobku związana z zapewnieniem mu świadczeń 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych .  

1. Koszty pobytu dziecka w żłobku związane z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, 

pielęgnacyjnych i edukacyjnych obejmują następujące pozycje  :  

  

RODZAJ 
   KOSZTU  

MIESIĘCZNY  1 

  

 GODZINA  

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  207,11 zł  0,99 zł  

Koszty zatrudnienia kadry  875,00 zł  4,17 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia  64,95 zł  0,31 zł  

Zakup energii ( woda, co, energia)  66,18 zł  0,31 zł  

Zakup usług pozostałych(wywóz odpadów, odprowadzanie 

ścieków, i inne)  

19,61 zł  0,09 zł  

OGÓŁEM 
   KOSZTY  

1232,85 zł  5,87 zł  

 

Przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w żłobku w miesiącu przez 10 godzin dziennie.  

2. Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów remontów, inwestycji, 

zakupu usług telefonicznych, internetowych, podatków i opłat administracyjnych.  

3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana z góry według stawki godzinowej i uwzględnia 

faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku. Opłata wnoszona przez rodziców za 1 godzinę w wysokości 2 zł 

stanowi 34% kosztu godziny pobytu dziecka w żłobku.  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1775


		2013-02-22T10:43:14+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




