
UCHWAŁA NR 332/2021 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Gminnym w Błotnicy. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 58 ust.1 z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz.U. z 2021 r. Poz.75 z późn.zm) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy do 10 godzin dziennie w wysokości 
500,00 zł., (pięćset złotych 00/100) miesięcznie. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy              
w wysokości 10,00 zł., (dziesięć złotych 00/100) dziennie. 

§ 3. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy ponad wymiar dziesięciu 
godzin dziennie w wysokości 20 zł., (dwadzieścia złotych 00/100) za każdą godzinę opieki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Żłobka Gminnego w Błotnicy. 

§ 5. Traci moc uchwała 137/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 marca 2022 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

 
do uchwały nr 332/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka  w Żłobku Gminnym w Błotnicy. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3, 
wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz za 
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala, w drodze uchwały, rada gminy. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, opłata za pobyt dziecka w żłobku może być ustalona 
ryczałtowo – jako opłata stała miesięczna bez rozbicia na poszczególne składniki, jak też bez względu na czas 
pobytu dziecka w żłobku. 

Opłata ta musi być tak skalkulowana, aby uwzględnić gotowość żłobka do świadczenia usług. 

W przypadku ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku jako opłaty ryczałtowej, konieczne jest 
przedstawienie wyliczenia kosztów pobytu dziecka w żłobku składających się na przedmiotową opłatę. 

Specyfika funkcjonowania żłobka polega na tym, że instytucja ta ma zapewnić dziecku opiekę                     
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantować mu właściwą opiekę 
pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem jego wieku, indywidualnych potrzeb i możliwości 
rozwojowych dziecka. Rodzice dziecka uiszczają stosowaną opłatę zarówno za skorzystanie z oferowanej przez 
żłobek usługi, jak i pozostawienie przez niego dziecka pod opieką zatrudnionych tam specjalistów w stanie 
gotowości do realizacji ustawowo nałożonych zadań. 

Zmiana stawki z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku gminnym spowoduje wzrost dochodów Żłobka 
Gminnego w Błotnicy w skali roku i w całości będzie przeznaczona na pokrycie kosztów działalności oraz 
utrzymanie standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Zgodnie z kalkulacjami miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku w roku 2021 r., ukształtował                     
się na poziomie 1 547,28 zł. 

Kalkulacja pełnego kosztu pobytu dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy przedstawia poniższa tabela: 

 Koszty utrzymania Żłobka Gminnego w Błotnicy wg paragrafów 
      

Lp. koszty żłobek paragraf roczne koszty miesięczne na dziecko 

1. 

Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 4010 328 719,00 27 393,25 913,11 

2. 

Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 4040 24 000,00 2 000,00 66,67 

3. 

Składki na 
Ubezpieczenia 
Społeczne 4110 63 243,00 5 270,25 175,68 

4. 
Składki na Fundusz 
Pracy 4120 8 642,00 720,17 24,01 

5. Umowa Zlecenie 4170 12 000,00 1 000,00 33,33 

6. 

Odpisy na zakładowy 
Fundusz świadczeń 
socjalnych 4440 11 226,00 935,50 31,18 

7. Składki PPK 4710 5 291,00 440,92 14,70 

8. 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 4210 20 000,00 1 666,67 55,56 

9. 
Zakup środków 
czystości 4220 1 200,00 100,00 3,33 

10. Zakup energii 4260 7 000,00 583,33 19,44 
11. Zakup usług 4270 2 000,00 166,67 5,56 
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remontowych 

12. 
Zakup usług 
zdrowotnych 4280 800,00 66,67 2,22 

13. Zakup usług pozostałych 4300 70 200,00 5 850,00 195,00 

14. 

Opłaty z tytułu zakupu 
usług 
Telekomunikacyjnych 4360 1 300,00 108,33 3,61 

15. Podróże służbowe 4410 500,00 41,67 1,39 
16. Rożne opłaty i składki 4430 400,00 33,33 1,11 

17. 

Szkolenia pracowników 
niebędących 
członkami korpusu 
służby cywilnej 4700 500,00 41,67 1,39 

   557 021,00 46 418,42 1 547,28 

Wysokość opłat pobieranych od rodziców została skalkulowana na podstawie kalkulacji ekonomicznej kosztu 
pobytu dziecka w żłobku i jest związana z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych 
i edukacyjnych. 

Uzasadnieniem dla zmian w zakresie odpłatności jest także fakt, iż od 2020 r., obowiązuje niezmieniona 
opłata za pobyt dziecka w żłobku przy jednoczesnym wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Biorąc pod uwagę założenie, że osoby oddające dziecko pod opiekę żłobka,  powracające na rynek pracy 
i otrzymując najniższe wynagrodzenie, opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku gminnym stanowi 
niewielki procent ich dochodów. 

Ponadto znacząco na podwyżkę opłaty stałej w żłobku wpływają wydatki żłobka na które składa się przede 
wszystkim wzrost podwyżki cen mediów (np.: wzrost ceny kosztów energii, trzykrotny wzrost ceny wywozu 
śmieci, wzrost ceny opału na zimę). 

Z kolei jeżeli chodzi o koszt wyżywienia malucha, to ulega ono corocznej waloryzacji. 

W związku ze wzrostem cen żywności oraz zważywszy na konieczność zapewnienia dzieciom  w żłobku 
wyżywienia zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla 
populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, 
zachodzi konieczność zwiększenia stawki żywieniowej do maksymalnej wysokości dziennej opłaty za 
wyżywienie w wysokości do 10,00 zł. Podwyżka opłaty za wyżywienie umożliwi zapewnienie standardów 
w zakresie aktualnych norm żywieniowych. Prawidłowo zbilansowana dieta dla dzieci do 3 roku życia, musi 
zawierać kluczowe składniki potrzebne w prawidłowym rozwoju dziecka. 

Do 3 roku życia u dzieci wyrabiają się preferencje smakowe. Dlatego najlepszym wyborem jest 
żywność naturalna, świeża, pełnowartościowa dedykowana małym dzieciom. 
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