
UCHWAŁA NR XXXII/280/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr NR XX/186/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 i art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) Rada Gminy Stanisławów, uchwala co 
następuje: 

§ 1. W uchwale NR XX/186/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 
w Gminny Żłobku w Stanisławowie wprowadza się następujące zmiany : 

1) postanowieniu § 3 nadaje się nowe następujące brzmienie: 

„1. Stawki opłat określone w § 1 obowiązują na czas realizacji projektu, jednak nie dłużej niż do 
31 grudnia 2022 r. 

2. Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 
3 (Dz. U. z 2021 r, poz. 75 ze zm.), opłata, o której mowa w §1 pkt. 1 podlega obniżeniu 
o wysokość tego dofinansowania.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U z 2021 r. poz. 2270 ze 

zm.) wprowadziła w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 75 ze zm.) przepisy określające dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka  

w żłobku. Dofinansowanie to przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, jeżeli nie został przyznany 

na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o 

rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku rozumie się miesięczną opłatę 

ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty 

rodzica za pobyt dziecka w żłobku nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie wynosi 400zł 

miesięcznie na dziecko w żłobku, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za 

pobyt dziecka w żłobku. Dofinansowanie to będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i 

przekazywał na rachunek bankowy Gminnego Żłobka  

w Stanisławowie.  
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