
Projekt 
 
z dnia  14 stycznia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

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

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od 
ponoszenia opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole 

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 z późn. zm.) w zw. z 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustalić następującą odpłatność w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole: 

1) za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie, w miesięcznej wysokości 20% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym; 

2) za wydłużony pobyt dziecka, w wysokości 1,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 
w danym roku kalendarzowym, za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza 10 godzin dziennego 
pobytu w Żłobku; 

3) za wyżywienie, w formie dziennej stawki żywieniowej, w maksymalnej wysokości 0,0035% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

§ 2. 1. Określić warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1: 

1) obniżenie o 50% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje jeżeli dziecko oraz jego rodzic/opiekun 
prawny, mają miejsce zameldowania na terenie Gminy Legnickie Pole; 

2) obniżenie o 25% opłaty wyliczonej na podstawie zastosowania § 2 ust. 1 pkt 1 przysługuje na drugie 
i każde kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź  każde kolejne dziecko 
oraz jego rodzic/opiekun prawny, mają miejsce zameldowania na terenie Gminy Legnickie Pole; 

3) obniżenie o 25% opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko tego 
samego rodzica/opiekuna prawnego,  jeżeli drugie bądź każde  kolejne dziecko oraz jego rodzic/opiekun 
prawny, mają miejsce zameldowania poza terenem Gminy Legnickie Pole. 

2. Częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-3 przysługuje na podstawie 
pisemnego  wniosku  rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka, zawierającego zaświadczenie o  zameldowaniu  na 
pobyt  stały bądź czasowy dziecka i jego rodzica/opiekuna prawnego, bądź umowę sprzedaży w formie aktu 
notarialnego, umowę najmu, umowę użyczenia,  potwierdzające tytuł prawny do korzystania z mieszkania 
przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, złożonego  przed zawarciem umowy określającej zasady pobytu 
dziecka w żłobku, a w przypadku wniosku złożonego po dacie zawarcia umowy określającej  zasady pobytu 
dziecka w żłobku, od pierwszego dnia kolejnego  miesiąca, liczonego od daty złożenia wniosku o częściowe 
zwolnienie od ponoszenia opłat. 

3. Wniosek o częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat opisane w § 2 ust. 1 pkt 1-3  stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Zasady pobierania opłat w przypadku nieobecności dziecka w żłobku regulują statuty żłobków, 
nadane odrębnymi uchwałami Rady Gminy w Legnickim Polu. 
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2. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego 
nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie 
z opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. 
Opłata pobrana zostanie odliczona od opłaty należnej w pierwszym okresie płatności po zakończeniu okresu, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ……. 

Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia ……… 

 

Wniosek o częściowe zwolnienie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka  

w Żłobku Gminnym 

 

1. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego): 

Imię i nazwisko 

 

Adres  
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 
 

 

ul./nr 
 

 

 

2. Dane dziecka, którego zwolnienie dotyczy: 

Imię i nazwisko 

 

Adres  
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 
 

 

ul./nr 
 

 

 

3. Wnoszę o udzielenie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym: 

L.p. Tytuł zwolnienia od opłaty za pobyt dziecka 

w Żłobku Gminnym 

Wysokość 

zwolnienia 

Właściwe 

zaznaczyć (X) 

1. 

dziecko oraz jego rodzic/opiekun prawny mają 

miejsce zameldowania na terenie Gminy 

Legnickie Pole 

50% opłaty za pobyt 

dziecka w wymiarze 

do 10 godzin dziennie 

 

2. 

drugie i każde kolejne dziecko tego samego 

rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź 

każde kolejne dziecko oraz jego rodzic/opiekun 

prawny, mają miejsce zameldowania na terenie 

Gminy Legnickie Pole 

25% opłaty za pobyt 

dziecka w wymiarze 

do 10 godzin dziennie 

 

3. 

drugie i każde kolejne dziecko tego samego 

rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź 

każde kolejne dziecko oraz jego rodzic/opiekun 

prawny, mają miejsce zameldowania poza 

terenem Gminy Legnickie Pole 

25% opłaty za pobyt 

dziecka w wymiarze 

do 10 godzin dziennie 

 

 

4. Załączniki do wniosku: 

L.p. Załącznik 
Właściwe 

zaznaczyć (X) 

1. 
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy dziecka i 

jego rodzica/opiekuna prawnego 

 

2. 

umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, potwierdzająca tytuł 

prawny do korzystania z mieszkania przez rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka 

 

3. 
umowa najmu, potwierdzająca tytuł prawny do korzystania z mieszkania 

przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

 

Oświadczam, że w przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę częściowego zwolnienia z 

opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym, niezwłocznie powiadomię o tym fakcie Dyrektora Żłobka, 

w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości. 

 

 

Legnickie Pole, dnia ………………   …………………..……………………… 
       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna uchwały.

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że w ramach

wyłącznej właściwości rady gminy, stanowi ona również w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy.
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia, do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest lub
utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Żłobki prowadzone przez gminę funkcjonują jako gminne jednostki budżetowe. Wymiar opieki
w żłobku dostosowany jest do czasu pracy żłobka i określony jest w statucie jednostki. Wynosi on
10 godzin dziennie. Przewiduje się, że godziny przebywania dziecka w żłobku dostosowane będą
do indywidualnego trybu pracy rodziców.

Art. 58 w/w ustawy stanowi, że rada gminy ustala 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 10 godzin dziennie.
W art. 59 ustawy, opłaty, o których mowa w art. 58 wnoszone są przez rodziców z tytułu
korzystania z usług żłobka utworzonego przez gminę - na rzecz gminy i w związku z tym rada
gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia
tych opłat.

Liczba personelu pracującego w żłobku dostosowana jest do liczby dzieci. Jeden opiekun może
sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci a gdy w grupie znajdzie się dziecko
niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki (lub takie, które nie ukończyło
pierwszego roku życia) – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. W art. 16 ustawy określone zostały
kwalifikacje personelu sprawującego opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym.

2. Zamierzone cele uchwały.

Celem uchwały jest określenie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, które to opłaty
stanowią dochód gminy oraz ustalenie czytelnych zasad ponoszenia przez rodziców kosztów, jak
również możliwość stosowania ulg, zwrotu opłaty za pobyt podczas nieobecności dziecka w
żłobku.

3. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia.

Działalność żłobka utworzonego przez Gminę finansowana jest z budżetu Gminy. Opłaty
ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku stanowią dochód gminy.

Koszt bieżącego utrzymania dziecka w żłobku to wydatki bieżące ponoszone przez gminę
w danym roku budżetowym w przeliczeniu na jedno dziecko. Wydatki to płace + pochodne oraz
wydatki rzeczowe tj. media, środki czystości, itp. Przyjmujemy, że koszt bieżący utrzymania
dziecka w żłobku, to koszt utrzymania żłobka gminnego w roku budżetowym podzielony przez
organizacyjną liczbę dzieci oraz 12 miesięcy.

Wyżywienie dziecka w żłobku składa się z 3 posiłków ( śniadanie – obiad - podwieczorek).
Dzienna opłata za wyżywienie obejmuje skalkulowane koszty zakupu surowca zużytego do
sporządzania posiłków, z uwzględnieniem norm żywieniowych ustalonych przez Ministra
właściwego ds. Zdrowia. Ustalenie uchwałą przez radę gminy maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie daje dyrektorowi pole manewru w przypadku wzrastających cen żywności i
jednocześnie chroni rodzica przed ich nieograniczonym wzrostem.

Planujemy aby ustalenie opłat było powiązane z minimalnym wynagrodzeniem za pracę,
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obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Pozwoli to na ich automatyczną waloryzację.
Kalkulacja kosztów dotyczących pobytu dziecka w żłobku, w roku 2021
W roku 2021 przewidywany miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku wyniesie

ok. 1 130zł.
- opłata stała w wysokości ok 50% miesięcznego kosztu pobytu dziecka w żłobku tj. 560 zł
miesięcznie (20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku
kalendarzowym);
- koszty wyżywienia w wysokości do 10 zł dziennie (0,0035 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym).
Łączna opłata miesięczna wyniesie 780 zł a pozostała kwota stanowi obciążenie Gminy Legnickie
Pole.
Opłata stała
miesięczna
w [zł]

Maksymalny miesięczny koszt wyżywienia
w [zł]

Łączna opłata
miesięczna w [zł]

560 22 dni x 10 (stawka żywieniowa ) = 220 780

- opłata za wydłużony pobyt dziecka, w wysokości 20zł za każdą dodatkową godzinę
wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu w Żłobku (0,7 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym).

Każda dodatkowa godzina wydłużonego wymiaru opieki nad dzieckiem, ponad przyjętą w
statucie liczbę godzin pobytu dziecka w żłobku, to opłata wynikająca z kosztu utrzymania grupy
dziecięcej podzielonego przez założoną ilość dzieci korzystających z opieki w danej godzinie.

Średni
miesięczny

koszt
utrzymania

1 dziecka w[zł]

Miesięczna ilość godzin opieki nad
dzieckiem w [h]

Koszt 1h opieki nad
dzieckiem w [zł]

1 130 22 dni x 10h = 220 1130/220=5

Średnia wielkość grupy to 16 osób.
Koszt godziny opieki nad grupą 5x16os =80zł
Przyjęto, iż ilość dzieci korzystających z dodatkowej godziny to 4 os w grupie. Koszt dodatkowej
godziny dla 1 dziecka to 80/4 =20 zł
Ustawodawca daje również radzie gminy prawo stosowania ulg.
Proponowane ulgi to:

1. Obniżenie o 50% opłaty stałej.

Zamieszkujący na terenie naszej gminy ponoszą opłatę stałą w wysokości ok 25% miesięcznego
kosztu pobytu dziecka w żłobku tj. 280 zł (10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
obowiązującego w danym roku kalendarzowym)
koszty wyżywienia w wysokości do 10 zł dziennie (0,0035 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym).
Łączna opłata miesięczna wyniesie 500 zł pozostała kwota stanowi obciążenie Gminy Legnickie
Pole.
Opłata stała
miesięczna w

[zł]

Maksymalny miesięczny koszt wyżywienia w
[zł]

Łączna opłata
miesięczna w [zł]

280 22 dni x 10 (stawka żywieniowa ) = 220 500

2. Obniżenie o 25% opłaty stałej przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko tego
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samego rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź każde kolejne dziecko oraz jego
rodzic / opiekun prawny, mają miejsce zamieszkania poza terenem Gminy Legnickie
Pole.

Łączna opłata miesięczna za drugie i każde kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna
prawnego, jeżeli drugie bądź każde kolejne dziecko oraz jego rodzic / opiekun prawny , mają
miejsce zamieszkania na terenie Gminy Legnickie Pole, wyniesie 640 zł pozostała kwota
stanowi obciążenie Gminy Legnickie Pole.

Opłata stała
miesięczna
obniżona o
25% w [zł]

Maksymalny miesięczny koszt wyżywienia
w [zł]

Łączna opłata
miesięczna w [zł]

560-140=420 22 dni x 10 (stawka żywieniowa ) = 220 640

3. Obniżenie o 25% opłaty stałej przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko tego
samego rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli drugie bądź każde kolejne dziecko oraz jego
rodzic / opiekun prawny, mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Legnickie Pole.

Łączna opłata miesięczna za drugie i każde kolejne dziecko tego samego rodzica/opiekuna
prawnego, jeżeli drugie bądź każde kolejne dziecko oraz jego rodzic / opiekun prawny , mają
miejsce zamieszkania na terenie Gminy Legnickie Pole, wyniesie 430 zł pozostała kwota
stanowi obciążenie Gminy Legnickie Pole.

Obniżona stała
opłata

miesięczna
zmniejszona o
25% w [zł]

Maksymalny miesięczny koszt wyżywienia
w [zł]

Łączna opłata
miesięczna w [zł]

280-70=210 22 dni x 10 (stawka żywieniowa ) = 220 430

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 740F337D-25CA-4F86-974A-539DA695707A. Projekt Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2

	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Załącznik 1
	Załącznik

