
UCHWAŁA NR 11/1^ /2018

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości 

dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, 

a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zni.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603, z późn. zm.) 

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podstawowej opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobku 

Publicznym w Karolewie w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości: 900 złotych 

miesięcznie.

§ 2. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w żłobku w wydłużonym wymiarze 

przekraczającym 10 godzin dziennie w wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą godzinę 

pobytu dziecka w żłobku ponad 10 godzin.

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku 

w wysokości 8 złotych dziennie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Romuald Nelke

Rapca Prawny

Opracował:

Tomasz Marszałek



UZASADNIENIE
UCHWAŁA NR 11/^/2018

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz 
wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, 

a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją utworzenia Żłobka Publicznego 
w Karolewie. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 -wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę, 
opłaty dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość 
opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym 
niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie opłaty zgodnej z zapisem ustawy.
Zaproponowane w uchwale stawki ustalono w efekcie analizy sytuacji żłobka w zakresie 
liczby dzieci, godzin otwarcia, czasu pobytu dzieci oraz kosztów funkcjonowania. Przyjmuje 
się zasady współfinansowania kosztów pobytu przez gminę i rodziców, z czego 50% z nich 
obciąża Gminę. W celu zminimalizowania opłat rodziców (lub prawnych opiekunów) 
przyjmuje się, iż opłata będzie stanowić 50% miesięcznego kosztu pobytu dziecka w żłobku. 
Z kalkulacji ekonomicznej przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w miesiącu przez 10 godzin 
koszty obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup 
energii cieplej i elektrycznej, zakup gazu, zakup wody, zakup środków czystości, koszt 
wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup 
usług i materiałów remontowych, zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy), zakup usług 
zdrowotnych, podróże służbowe, koszty bhp, pomoc zdrowotna, PFRON, szkolenia, odpis na 
ZFŚS, koszty zatrudnienia kadry. Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie 
wlicza się kosztów inwestycji.
Uchwała określa także maksymalną wysokość stawki żywieniowej. Faktyczna wysokość 

opłaty za wyżywienie będzie w przyszłości ustalana po konsultacjach z dyrektorem 
i intendentem , w oparciu o obowiązujące normy wagowe i kaloryczne z uwzględnieniem 
aktualnych cen artykułów spożywczych.
Szczegółowe zasady naliczania opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt i wyżywienie 
dziecka w żłobku regulują statuty. Podjęcie uchwały jest zgodne z obowiązującym prawem.


