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UCHWAŁA NR XVII/.../2020 

RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za 
wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Gminnym Żłobku 

w Stanisławowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.), art. 12 ust. 3 w związku z ust. 2 oraz 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. z 2020 r., poz. 326 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Stanisławowie w wymiarze do 
10 godzin dziennie, w wysokości 400 zł. 

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Gminnym 
Żłobku w Stanisławowie przekraczającą 10 godzin dziennie. 

§ 3. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 12 zł. 

§ 4. W przypadku gdy do żłobka uczęszcza drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny opłata za każde 
z tych dzieci zostaje obniżona o 50 %. 

§ 5. 1. Ustala się następujące warunki częściowego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty 
o której mowa w § 1: 

1) o zwolnienie z 60% opłaty stałej mogą ubiegać się rodzice gdy dochód w rodzinie wynosi poniżej 100% 
kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, 

2) o zwolnienie z 30% opłaty stałej mogą ubiegać się rodzice gdy dochód w rodzinie wynosi od 100% do 200% 
kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, 

3) o zwolnienie z 30% opłaty stałej mogą ubiegać się rodzice dziecka posiadającego orzeczenie 
o niepełnosprawności. 

2. Zwolnienie z części opłat następuje na wniosek rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka od dnia 

złożenia wniosku. 

3. Rodzic ubiegający się o zwolnienie określone w ust. 1 wraz z wnioskiem o jego zastosowanie, jest 
obowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

4. W przypadku zbiegu uprawnień do określonego w § 4 obniżenia opłaty oraz określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-3 
zwolnień z części opłaty o której mowa w § 1, przysługuje tylko jedno zwolnienie albo jedno obniżenie 
najkorzystniejsze dla rodzica. 

§ 6. W przypadku przerwy wakacyjnej w pracy żłobka, trwającej dłużej niż 2 tygodnie, opłata za dany miesiąc 
wyniesie 50% kwoty ustalonej w § 1. 
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§ 7. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie 
z opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata 
pobrana zostanie odliczona od opłaty należnej w pierwszym okresie płatności po zakończeniu okresu, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 8. Zasady pobierania opłaty określonej w § 3 w przypadku nieobecności dziecka w żłobku reguluje statut 
żłobka, nadany odrębną uchwałą Rady Gminy Stanisławów. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisławów 

 
 

Waldemar Zbytek 

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego 
/-/Paweł Pleśniak 
 
WNIOSKODAWCA: 
Wójt Gminy 
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UZASADNIENIE

W związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Gminy jest podmiotem upoważnionym do ustalenia
w drodze uchwały opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Stanisławowie utworzonym przez
gminę. Rada gminy może określić warunki zwolnienia od ponoszenia opłat.
Opłatę za pobyt dziecka w żłobku (tzw. opłata stała,) proponuje się ustalić w wysokości 1000 zł
miesięcznie. Uchwała określa również przypadki w których będzie możliwe obniżenie opłaty za
pobyt dziecka w żłobku. Opłata stała wnoszona przez rodziców będzie pokrywać częściowe
koszty, na które składa się m.in.: wynagrodzenia pracowników, woda i ścieki, energia elektryczna,
zakup gazu, zakup materiałów i wyposażenia a także zakup produktów żywnościowych do
przygotowania posiłków dla dzieci. Koszty utrzymania Żłobka pokrywa wyłącznie Gmina
Stanisławów, a opłaty ponoszone przez rodziców stanowią dochód gminy. W roku 2020
planowane wydatki na utrzymanie Żłobka wyniosą 360000zł. Przy pełnym wykorzystaniu miejsc
żłobkowych szacowane roczne dochody gminy z tytułu opłaty stałej wyniosą około 70000 zł.
Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku ponad 10 godzin
w wysokości 25 zł w świetle założeń do ustawy powinna zniechęcić rodziców do częstego
pozostawienia dziecka ponad ustawowy limit.
Projekt uchwały określa również maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku
w wysokości 12 zł. W uchwale określa się jedynie maksymalną (do 12 zł) wysokość opłaty za
wyżywienie, natomiast faktyczną wysokość opłaty ustala dyrektor Żłobka.
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