
UCHWAŁA NR ……../……../2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ………………………… 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr V/18/2014 Rady Gminy  Piekoszów z dnia 29 grudnia 2014r.  

w  sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia 

opłat 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 , 1039,1571,1696 i 1815 oraz art. 58 ust. 1i ust.2  ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409.), uchwala się 

co następuje: 

§1W Uchwale NR V/18/2014 Rady Gminy w Piekoszowie z n. 29 grudnia 2014r. w  sprawie 

opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat wprowadza się 

następujące zmiany:  

§3.1 otrzymuje brzmienie:  

§3.1. Ustala się, że wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2020r.  

w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 200,00 zł ( słownie: dwieście zł 00/100) 

miesięcznie. 

1) § 4 uchyla się 

2) §8 uchyla się 

§2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

województwa Świętokrzyskiego. 

 



Sporządziła: 

P. Rusiecka  

2019/11/22 

Sprawdziła: 

P. Rusiecka  

2019/11/22 

Akceptacja 

prawna: M. Merta 

– adwokat 

2019/11/22 

Zatwierdził Z. 

Piątek – Wójt   

2019/11/22 

  



Uzasadnienie 

 

W sprawie zmiany wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych  

i prowadzonych przez Gminę Piekoszów i dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki 

nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opiaty za wyżywienie w tych żłobkach oraz 

warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat  

Na podstawie art. 58 ust. l ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3, wysokość opłaty oraz opłaty dodatkowej za pobyt dziecka w żłobku lub 

klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego albo u dziennego 

opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalną 

wysokość opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada 

powiatu lub sejmik województwa. Z kolei art. 59 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że rada 

gminy, rada powiatu lub sejmik województwa mogą określić, w drodze uchwały, warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.  

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 może być tak 

skalkulowana, by w pewnym stopniu uwzględniać również tzw. 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 (por. wyroki NSA w Warszawie z dnia: 04.03.2014 

r., sygn. akt l OSK 2868/13; 31.01.2014 r., sygn. akt I OSK 2580/13,23.08.2013 f .• sygn. akt 

l OSK 943/13; 23.08.2013 r. sygn. akt I OSK 896/13).  

Specyfika funkcjonowania żłobków polega na tym, że instytucje te mają zapewnić 

dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantować 

mu właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. Rodzice dziecka uiszczają stosowną opłatę zarówno za skorzystanie z oferowanej 

przez żłobek usługi , jak i pozostawanie przez niego oraz zatrudnionych tam specjalistów  

w stanie gotowości do realizacji ustawowo nałożonych zadań. Wyłącznie zatem od postawy 

rodziców zależy, czy skorzystają oni z usług pozostającego dla nich w stanie gotowości 

żłobka.  



Zmiana stawki z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku gminnym spowoduje wzrost 

dochodów Żłobka Gminnego w Piekoszowie  w skali roku i w całości będzie przeznaczona na 

pokrycie kosztów działalności  oraz podniesienie standardów opieki nad dzieckiem w wieku 

do lat 3. Zgodnie z kalkulacjami miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku w roku 2019  ( I-

IX) ukształtował się na poziomie 1.478,93 zł, natomiast w planie na rok 2020 koszt ten 

zwiększył się do kwoty 1.522,21 zł. 

Uzasadnieniem dla zmian w zakresie odpłatności jest także fakt, iż od 2013r. obowiązuje 

niezmieniona   opłata za pobyt dziecka w żłobku, przy jednoczesnym wzroście kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

Proponowane rozwiązania wspierają rodzinę w wychowaniu potomstwa, a dzieciom 

stwarzają sprzyjające warunki rozwoju i edukacji dostosowane do wieku i możliwości 

rozwojowych dziecka.  

Kalkulację pełnego kosztu pobytu  dziecka w Żłobku Gminnym w Piekoszowie przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Lp. Rodzaj kosztów  paragraf rocznie miesięcznie 
miesięcznie/1 

dziecko 

1 
Wydatki osobowe nie 

zaliczone do wynagrodzeń 
3020 300 33,33 0,88 

2 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
4010 320 171,84 35 574,65 936,17 

3 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne  
4040 30 622,66 3 402,52 89,54 

4 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne  
4110 54 671,79 6 074,64 159,86 

5 Składki na Fundusz Pracy  4120 6 698,58 744,29 19,59 

6 
Zakup materiałów 

i wyposażenia  
4210 18 437,44 2 048,60 53,91 

7 Zakup energii  4260 6 216,74 690,75 18,18 

8 Zakup usług remontowych  4270 1 573,90 174,88 4,60 

9 Zakup usług zdrowotnych  4280 357,00 39,67 1,04 

10 Zakup usług pozostałych  4300 6628,35 736,48 19,38 

11 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  
4360 595,43 66,16 1,74 
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Lp. Rodzaj kosztów  paragraf rocznie miesięcznie 
miesięcznie/1 

dziecko 

12 Podróże służbowe 4410 0,00 0,00 0,00 

13 Różne opłaty i składki  4430 30,56 3,40 0,09 

14 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych  
4440 20 693,21 2 299,25 60,51 

15 Podatek od nieruchomości  4480 141,00 15,67 0,41 

16 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej  

4700 660,78 73,42 1,93 

17 Wydatki inwestycyjne 6050 37 994,70 4 221,63 111,10 

  

Koszty ogółem: 
505 793,98 56 199,33 1 478,93 

Kalkulacja kosztów za okres styczeń 2019- wrzesień 2019. 

 

Koszt miesięczny utrzymania 1 dziecka to 1.478,93  .  

Zakładana ryczałtowa  kwota -  200,00 zł  stanowi  zaledwie 13,5%  kosztu  miesięcznego 

utrzymania 1 dziecka w żłobku.  

 

Założenia, jakie zostały przyjęte do kalkulacji: 

1. Liczba dzieci w Żłobku: 38 

2. Liczba etatów w Żłobku: 

 dyrektor – 1 etat 

 pracownik adm. – 1 etat 

 pielęgniarka – 1 etat 

 opiekunki- 7 etatów 

 sprzątaczki – 2 etaty 

 palacz- konserwator- 0,5 etatu 

3. Czas pobytu dziecka w Żłobku – 10 godzin 

 

Opłata za pobyt: 200,00 zł 

 

 

file:///C:/Users/Biuro/Desktop/2019_2020/UCHWAŁA%20NR_opłaty.docx

