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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za 
wyżywienie w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 1372 z późn. zm.) oraz 
art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 75 z późn. zm.) 

Rada Gminy Mierzęcice uchwala: 
§ 1. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin w żłobku 

(opłaty stałej) wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 
korzystającego z opieki w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi 
ustalić w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) miesięcznie. 

2. Wysokość opłaty dodatkowej z tytułu wydłużonego wymiaru opieki nad 
dzieckiem ponad 10 godzin dziennie ustalić w wysokości 30,00 zł (trzydzieści 
złotych) za każdą godzinę. 

3. Maksymalną wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalić w wysokości 
15,00 zł (piętnaście złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 
24 października 2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina„ w Nowej Wsi. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 58 ustawy z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 75 z późn. zm.) rada gminy ustala w drodze 
uchwały wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość 
opłaty za wyżywienie. Do właściwości rady gminy należy również ustalenie opłaty 
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku ponad ustaloną liczbę 
godzin pracy żłobka dziennie. 

Ustalenie opłaty ryczałtowej stworzy po stronie gminy przewidywalność 
z zakresie planowanych dochodów. Projekt uchwały określa również maksymalną 
dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku. Ostateczna opłata za wyżywienie 
ustalana jest przez dyrektora. 

Na kwotę odpłatności za pobyt dziecka w żłobku składają się koszty organizacji 
pobytu dziecka w żłobku, tj. opieka pielęgnacyjna, wychowawcza, prowadzenie 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dzieci 
i uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny. Podwyższenie opłaty stałej 
wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania placówki. Proponowana opłata stała 
w kwocie 400,00zł brutto miesięcznie ma na celu częściowy zwrot ponoszonych 
przez gminę Mierzęcice kosztów prowadzenia i utrzymania placówki. 

Przy określaniu stawki opłaty stałej wzięto również pod uwagę planowane 
w wysokości 400zł, dofinansowanie do obniżenia opłaty za pobyt dziecka 
w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Rządowego 
projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Dofinansowanie „400 plus” 
ma przysługiwać niezależnie od osiąganego dochodu. 
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