
UCHWAŁA NR XXIX/254/16 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości  opłaty  za  wyżywienie i opłaty za pobyt  dziecka w żłobku 
utworzonym  przez Gminę Miejską Głogów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  ( Dz.U. z  2016 r. 
poz. 446 ze zm.) w związku  z art. 58   ust.1  oraz   art. 59  ust.2  ustawy  z  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece  nad 
dziećmi  w  wieku  do lat 3 (  Dz.U. z  2016 r. poz.157) uchwala  się, co następuje:

§ 1. W żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Głogów ustala się następujące opłaty

1) maksymalną  opłatę  za  wyżywienie w wysokości  8 zł  dziennie,

2) miesięczną  opłatę za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w  wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą  godzinę 
sprawowania opieki,

3) opłatę za wydłużony pobyt dziecka powyżej wymiaru 10 godzin dziennie w wysokości 40 zł za  każdą  
rozpoczętą  godzinę  sprawowania opieki.

§ 2. Rodzice  lub opiekunowie prawni  dzieci przebywających w żłobku  mogą  ubiegać  się o :

1) zwolnienie z opłaty za pobyt  trzeciego i kolejnego dziecka z  rodziny korzystającego z opieki w żłobku,

2) obniżenie opłaty, o  której mowa w § 1 pkt.2 o 50% dla drugiego  dziecka  korzystającego z opieki w  żłobku.

§ 3. Zakres świadczeń i zasady wnoszenia opłat określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem 
żłobka a  rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała  Nr XLIII/279/2013 Rady Miejskiej w Głogowie z  dnia  14 maja 2013 r.   w  sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom  nad Strumykiem” w Głogowie, 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

§ 5. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Głogowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  w  życie  
z  dniem  2 stycznia  2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Koliński
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U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do
lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wydłużony pobyt dziecka
w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze
uchwały, rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od
ponoszenia opłat.

Niniejsza uchwała ujednolica zasady dla żłobków utworzonych przez Gminę Miejską
Głogów, uwzględniając poziom stawek aktualnie obowiązujących w Miejskim Żłobku
Integracyjnym „Dom nad Strumykiem” oraz wynika z średniej kwoty kosztów opieki sprawowanej
nad dzieckiem w żłobkach miejskich , ustala też warunki zwolnienia od ponoszenia tych
opłat.

Zgodnie z wyrokiem I OSK 896/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego opłata za pobyt
dziecka w żłobku nie może mieć postaci opłaty zryczałtowanej.

Dotychczasowa maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 0,4 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę zostaje ustalona w kwocie 8 zł.

Dotychczasowa miesięczna opłata za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w wysokości do
wynagrodzenia za pracę za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki zostaje ustalona w
kwocie 1 zł.

Opłatę za wydłużony pobyt dziecka powyżej10 godzin dziennie w wysokości 2% minimalnego
wynagrodzenia za pracęza każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki zostaje ustalona w
kwocie 40 zł.

Opłata dodatkowa: art.12 ust.3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w
żłobku może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą.

Ust.2 w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem
każdego dziecka.
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