
UCHWAŁA NR XII/99/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 1457 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Żłobku – rozumie się Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu 
prowadzonym przez Gminę Miejską Sandomierz;

2. Rodzicu – oznacza to również osoby o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1457).

§ 2. 

W niniejszej uchwale ustala się:

1. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku;

2. Dodatkową opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica;

3. Maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku.

§ 3. 

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 
250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) za jeden miesiąc;

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku nie podlega 
zwrotowi.

§ 4. 

Świadczenia związane z pobytem o jakim mowa w § 3 obejmują:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych 
w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie 
zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka właściwych do wieku dziecka.

§ 5. 

1. Dodatkowa opłata za pobyt dziecka w Żłobku, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin 
dziennie wynosi 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu;

2. Opłata o której mowa w ust. 1 w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku nie podlega 
zwrotowi.
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§ 6. 

Świadczenia związane z pobytem o jakim mowa w § 5 obejmują świadczenia wskazane w § 4.

§ 7. 

Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w Żłobku obejmującą koszty 
zakupu produktów do sporządzania posiłków wynosi 6,00 złotych dziennie.

§ 8. 

1. Rodzice nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, 
począwszy od dnia, w którym do godz. 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności 
dziecka;

2. Należność z tytułu opłaty za wyżywienie podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet opłaty 
stałej za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca lub 
zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom dziecka.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 10. 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1457) o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz opłaty dodatkowej za pobyt dziecka przekraczający
10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta w drodze
uchwały.

Wprowadza się stałą opłatę za pobyt dziecka w Żłobku biorąc pod uwagę aktualne
orzecznictwo sądowo – administracyjne, które akcentuje związek miedzy opłatą a otrzymywaną
usługą. Wysokość opłaty odpowiada więc rodzajowi i zakresowi świadczenia. Zaproponowana
stawka stała została ustalona w efekcie analizy sytuacji żłobka, liczby dzieci, godzin otwarcia,
czasu pobytu oraz kosztów funkcjonowania żłobka mając na względzie wysokość dofinansowania
w ramach rządowego programu Maluch 2015 Moduł 1. Ponadto uchwala określa wysokość opłaty
z tytułu pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie w wysokości nie większej niż 50 zł za każdą
rozpoczętą godzinę. Podobna sytuacja jest w przypadku określenia maksymalnej stawki
żywieniowej wynoszącej nie więcej niż 6 zł za dzień, która będzie pokrywać jedynie zakup
produktów spożywczych, czyli tzw. „wsad do kotła”.

Mając na względzie zapisy Uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22
kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym
Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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