
UCHWAŁA NR 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia  2020 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka  w Gminnym  Żłobku „Bajeczkowo” 

utworzonym przez Gminę Kroczyce  oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziedmi w wieku do 

lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326), Rada  Gminy Kroczyce uchwala:  

§ 1. 

 Ustala się opłaty, jakie ponosid będą rodzice dziecka przebywającego w Żłobku prowadzonym przez 

Gminę Kroczyce, zwanym w dalszej części Żłobkiem : 

 1) opłata za pobyt dziecka w Żłobku,  

2) opłata dodatkowa za wydłużony na wniosek rodzica wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku,  

3) maksymalną wysokośd opłaty za wyżywienie w Żłobku.  

 

§ 2. 

1. Ustala się, że wysokośd miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w 

Kroczycach, zwanym dalej Żłobkiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 15 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.  

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku spowodowanej zamknięciem placówki z powodu 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego, opłata o której mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu i wynosi 50% opłaty 

miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku. 

§ 3. 

 Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony na wniosek rodzica wymiar opieki nad dzieckiem w 

Żłobku prowadzonym przez Gminę Kroczyce, w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową 

godzinę, przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 2. Opłatę wnosi się w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca.  

§ 4. 

Ustala się maksymalną wysokośd opłaty za dzienne wyżywienie w Żłobku prowadzonym przez Gminę 

Kroczyce, w wysokości 0,8% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia 

danego roku, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów opłatę wnosi się w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca.  

 

§ 5. 

 W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, trwającym dłużej niż 1 dzieo, opłata o której mowa w § 

4 ulega  proporcjonalnemu zmniejszeniu. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia 

organów Żłobka o przewidywanym okresie nieobecności dziecka.  

 



§ 6. 

  Jeżeli do Żłobka uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny, wysokośd 

opłaty za pobyt każdego dziecka w Żłobku wynosi 75 % kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1. 

§7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§8. 

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

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 - 

wysokośd opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokośd 

opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.  

Zaproponowaną opłatę za pobyt w uchwale ustalono w efekcie analizy sytuacji żłobka w zakresie 

liczby dzieci oraz kosztów funkcjonowania żłobka. Dochody uzyskane w wyniku poboru opłaty w 

części pokryją  koszty wynagrodzeo pracowników żłobka.  

Uchwała określa także maksymalną wysokośd stawki żywieniowej. Faktyczna wysokośd opłaty za 

wyżywienie będzie ustalana w oparciu o obowiązujące normy wagowe i kaloryczne z uwzględnieniem 

aktualnych cen artykułów spożywczych. 

 

 


