
UCHWAŁA NR XIII/111/2O19
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 października 2019 roku

zmieniająca uchwalę 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) 

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR 11/14/2018 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 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9403 ze zm.) 

dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

Publicznym w Karolewie w wymiarze 10 godzin dziennie w wysokości:

1) 300 złotych miesięcznie jeżeli co najmniej 1 rodzic/opiekun posiada status mieszkańca 

Gminy Borek Wlkp. oraz rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych 

w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu;

2) 1500 złotych miesięcznie gdy rodzice zamieszkują poza terenem gminy 

Borek Wlkp.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

w wysokość 12 złotych dziennie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowała:
Alicja Łopatka



UZASADNIENIE

UCHWAŁA NR /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 października 2019 roku

zmieniająca uchwalę 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

Opłata za pobyt dziecka w żłobku obejmuje świadczenie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 

3, a w szczególności:

a) zapewnienia opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi odpowiednio 

do ich potrzeb:

b) prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku 
dziecka i uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosi ok.1500 zł.

Różnice między opłatą ustaloną uchwałą, a faktycznymi kosztami pobytu dziecka w żłobku 

dla dzieci rodziców posiadających status mieszkańca Gminy Borek Wlkp. oraz rozliczających 

się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu, 

pokrywa się z budżetu Gminy Borek Wlkp., w takim przypadku opłata ta wynosi 300 zł .

Wzrost cen artykułów spożywczych na rynku wpływa na wzrost maksymalnej opłaty za 

wyżywienie dziecka w Żłobku i wynosi 12 zł.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.


