
UCHWAŁA NR LXVI/364/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Świebodzicach oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie składającej się z: 
1. opłaty stałej w wysokości 7 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym; 
2. opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku, w wysokości 0,60 zł. 
§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki w wysokości 1 % za każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu dziecka w Żłobku, ponad  10 godzin dziennie. 
§ 3. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka  obliczoną z przemnożenia stawki dziennej 

wynoszącej 0,50 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym, przez ilość dni pobytu. 

§ 4. W przypadku gdy do Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, na wniosek 
rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor obniża opłaty, o których mowa w § 1: 
1) o 25 % na drugie dziecko; 
2) o 40 % na trzeci i każde następne dziecko. 

§ 5. Zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1, przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom), 
w części proporcjonalnej do ilości dni roboczych miesiąca, w którym Żłobek nie świadczył usług, 
w przypadku: 
1) zamknięcia Żłobka w okresie letniej przerwy wakacyjnej ustalonej z organem prowadzącym Żłobek; 
2) czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności placówki uzasadnionego nadzwyczajnymi 

okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci; 
3) dni wolnych powstałych w wyniku uzgodnień z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci. 

§ 6. Opłaty, o którym mowa w § 1,2 i 3 pobierane są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczeniowym, zgodnie z odczytem elektronicznego systemu naliczania czasu pobytu dziecka 
w Żłobku. 

§ 7. Szczegółowe zasady pobierania odpłatności, o której mowa w § 1, 2 i 3 będzie określała umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy Żłobkiem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

§ 8. .  Traci moc uchwała nr XLVII/285/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świebodzicach oraz 
maksymalnej opłaty za wyżywienie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

   
   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8EBA101A-3EDC-44B0-BE51-CC2CB3B7E438. Podpisany Strona 2 z 3



Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/364/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 28 września 2022 r. 

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa wysokość opłaty ponoszonej przez 
rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Uzasadnieniem dla zmian w zakresie odpłatności jest także fakt, iż od lat 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 do żłobka, powracające na 
rynek pracy i otrzymujące najniższe wynagrodzenie, to opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku 
stanowi niewielki procent ich dochodów. Przy obecnej stawce 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
pobytu dziecka rodzic(opiekun prawny) nie ponosi żadnych kosztów i tym samym blokuje miejsce 
w kolejce dzieciom oczekującym na dostanie się do placówki. Wprowadzenie stawki stałej, pozwoli 
wykorzystać potencjał instytucji, jaką jest żłobek i uniknąć sytuacji blokowania miejsca. 

Maksymalna opłata za pobyt dziecka w placówce, nie będzie przekraczała dofinansowania 
obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, określonego w ustawie o Rodzinnym Kapitale 
Opiekuńczym. 

Zmiany w wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku spowodowana jest wzrostem kosztów 
funkcjonowania placówek (wzrost płacy minimalnej, inflacja,wzrost kosztów energii). 

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 zachodzi konieczność zwiększenia stawki żywieniowej do maksymalnej wysokości 
dziennej opłaty za wyżywienie w wysokości do 0,5 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 
pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym.  Podwyżka opłaty za wyżywienie umożliwi 
zapewnienie standardów w zakresie aktualnych norm żywieniowych, a tym samym prawidłowo 
zbilansowaną dietę dla dzieci do 3 roku życia, która musi zawierać kluczowe składniki potrzebne 
w prawidłowym rozwoju dziecka. 

Faktyczna wysokość opłaty za wyżywienie będzie ustalona w oparciu o obowiązujące normy 
wagowe i kaloryczne z uwzględnieniem aktualnych cen artykułów spożywczych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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