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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny 

w Zawadzkiem 

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 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia żłobka dla którego organem prowadzącym jest 

gmina Zawadzkie oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2170 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXVI/337/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15,00 zł.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego 

opieką w żłobku w formie dziennej stawki żywieniowej w wysokości 8,00 zł.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3, za czas przebywania dziecka 

w żłobku wnosi się z dołu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane  

przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ustawodawca 

upoważnia radę gminy do ustalania w drodze uchwały opłat za pobyt i wyżywienie dziecka  

w żłobku. 

Od grudnia 2017 r., tj. od daty wejścia w życie uchwały w spawie opłat za świadczenia 

udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem, opłaty za wyżywienie i za pobyt dziecka  

w żłobku nie były zmieniane.  

Konieczność podniesienia opłat pobyt dziecka w żłobku publicznym wynika  

z aktualnego i zapowiadanego wzrostu m.in. cen towarów i usług, mediów oraz wysokości płacy 

minimalnej. Na chwilę obecną nie ogłoszono naboru na ten rok w ramach programu Maluch+, z 

którego można pozyskać dofinansowanie na funkcjonowanie istniejących miejsc  

w żłobku. 

Koszt pobytu 45 dzieci w żłobku miesięcznie (wyliczony w oparciu o koszty poniesione przez 

gminę Zawadzkie w 2021 roku wyniósł 95 513,36 zł (z czego 7 650,00 to środki otrzymane w 

ramach projektu Maluch+). 

I. Opłata za pobyt 

Aktualnie opłata za pobyt dziecka wynosi 12 zł/dzień. Dochód gminy z tego tytułu wynosi 

miesięcznie za 45 dzieci (przez 11 miesięcy): 

12 zł x 21 dni (średnio) = 252 zł x 45 dzieci = 11 340,00 zł  

Kalkulacja dochodu po podwyższeniu opłaty za pobyt wygląda następująco: 

 Wysokość opłaty  

za pobyt/dzień 

zł 

Ilość dni  

w miesiącu 

(średnio) 

Ilość 

dzieci 

Miesięczny dochód 

gminy 

zł 

Wariant I 15  21 45 14 175,00 

Wariant II 18  21 45 17 010,00 

Wariant III 20  21 45 18 900,00 

 

II. Opłata za wyżywienie 

Dzienna opłata za wyżywienie obejmuje skalkulowane koszty zakupu surowców zużytych 

do sporządzania posiłków, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Dotychczasowa dzienna stawka 

wynosi 6 zł na dzień. W ramach tej kwoty dla dzieci przygotowywane są  

3 posiłki dziennie. Uwzględniając aktualnie obowiązujące ceny, tzw. „wkład do kotła” został 

skalkulowany na kwotę 7,50 zł. Biorąc pod uwagę prognozy dalszego wzrostu inflacji 

spowodowane niestabilną sytuacją gospodarczą, należy założyć, że ceny żywności będą nadal 

rosły. Zasadnym jest wiec podwyższenie opłaty za wyżywienie do kwoty 8 zł. 

 

Analiza zmiana opłaty miesięcznej dla rodziców za pobyt i wyżywienie w żłobku. 

 Opłata za pobyt  

(średnio dla 21 dni  

w miesiącu) 

zł 

Opłata za wyżywienie 

(średnio dla 21 dni  

w miesiącu) 

zł 

Razem 

miesięcznie 

zł 

Różnica  

zł 

Aktualnie, 

przed 

podwyżką 

12 x 21=252 6 x 21=126 378 - 

Wariant I 15 x 21=315 8 x 21=168 483 105 
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Wariant II 18 x 21=378 8 x 21=168 546 168 

Wariant III 20 x 21=420 8 x 21=168 588 210 

 

Należy nadmienić, że od d 1 kwietnia br. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 

dopłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 400 zł miesięcznie, wprowadzoną ustawą  

o rodzinnym kapitale opiekuńczym (dopłata nie obejmuje wyżywienia).  

 

Analiza wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w publicznych żłobkach położonych na terenach 

okolicznych gmin. 

Nazwa gminy Opłata za wyżywienie/dzień 

zł 

Opłata za pobyt/miesiąc  

zł 

Ujazd  6 380 

Jemielnica 9,5 602 

Strzelce Opolskie  7 602 

Lubliniec  6 150 

Ozimek 6 260 

Źródło: Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych (Portal informacyjno-usługowy emp@tia)  

 

Na prośbę dyrektora Żłobka Publicznego w Zawadzkiem, argumentowaną sugestiami 

rodziców dzieci, że wynagrodzenia rodziców w większości przypadków wypłacane są  

ok. 10 dnia  miesiąca, proponuje się przesunięcie terminu płatności z 10. na 15. dzień następnego 

miesiąca. 
 


