
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ………….2022 
Rady Miasta w Jastrzębiu–Zdroju 

z dnia …………….. 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–
Zdroju. 

Na podstawie art. 5a, 1 i ust.2 oraz art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.)  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 2021, poz.75 z późn.zm.) 

Rada Miasta Jastrzębie–Zdrój 

uchwala: 

§ 1. Uchwałę Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju, zmienia się w 
ten sposób, że:  

1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

       „Ustala się wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej 
miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie stanowiącej 15% minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku.” 

2) § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

       „Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) 
obowiązkowej  opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 15,00 zł (słownie: 
piętnaście złotych) za każdy dzień pobytu.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie–Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

PREZYDENT MIASTA 

    /-/ Anna Hetman 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr…………………………Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój 

 
z dnia ………………………………………… 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 27 marca 
2014 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–
Zdroju. 

Zgodnie z przepisami art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi do lat 3, 
wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym i prowadzonym 
przez jednostki samorządu terytorialnego (…) oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 
ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. 
 
Zgodnie z uchwałą Nr IV.35.2014 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 27 marca 2014 r., 
w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju 
odpłatność za pobyt dziecka w żłobku, sprawowaną do 10 godzin dziennie,  wynosi 12 % 
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym roku. Obecnie 
jest to kwota w wysokości 361,20 zł. Po zmianie będzie to kwota: 451,50 zł. Zgodnie z § 9 
statutu Publicznego Żłobka Nr 1 opłata ulega obniżeniu, zgodnie z zasadą: opłata za pobyt 
dziecka w Żłobku pomniejszana jest od 10 dnia ciągłej nieobecności w miesiącu i wynosi 90% 
miesięcznej opłaty za pobyt.  Ponadto w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) 
żłobka, wysokość ponoszonej opłaty za pobyt dziecka  w żłobku, ulega obniżeniu o liczbę dni 
miesiąca,  w którym żłobek nie świadczył usług.  
 
Propozycja wprowadzenia zmian wysokości odpłatności za pobyt dziecka w  Publicznym 
Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju jest spowodowana: 

 wejściem w życie od 1 stycznia 2022 roku, ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 
rodzinnym kapitale opiekuńczym i przejęcia części finansowania opieki nad dzieckiem 
w Żłobku przez budżet państwa, 

 wzrostem kosztów  funkcjonowania placówki w roku 2022 o ok. 20% w porównaniu z 
rokiem 2021 ( wzrost płacy minimalnej, inflacja, wzrost kosztów energii), 

 dokonaną analizą poziomu odpłatności w innych placówkach publicznych na terenie 
kraju, 

 porównaniem poziomu odpłatności w placówkach niepublicznych funkcjonujących na 
terenie miasta i kraju.  

Podstawą  propozycji określenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku jest 
wysokość świadczenia udzielanego z budżetu państwa na dofinansowanie obniżenia opłaty za 
pobyt  
w tego rodzaju placówkach. Świadczenie cytowane w zdaniu powyżej, wynosić będzie w 2022 
roku 400,00 zł., miesięcznie, jednak nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica 
(opiekuna prawnego). Świadczenie wypłacane będzie na rachunek bankowy placówki 
sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ustalenie opłaty poniżej 400,00 zł. miesięcznie na 1 dziecko, 
uniemożliwiałoby Miastu Jastrzębi-Zdrój wnioskowanie o środki z budżetu państwa w ustalonej 
w ustawie wysokości. 
Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 451,50 zł., spowoduje, po 
uwzględnieniu świadczeń  z budżetu państwa na ten cel, obniżenie miesięcznego obciążenia 
rodzin kosztami opieki nad dzieckiem w żłobku z ich własnych dochodów, średnio o 284,50 zł., 
miesięcznie w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku, aktualnie wynosi  (w zależności 
od liczby dni roboczych w danym miesiącu)  średnio 120,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa 



wynosi 6,00 zł. i jest to maksymalna wysokość kwoty, wynikająca z dotychczas obowiązującej 
Uchwały. W związku z  dynamicznym wzrostem cen zakupu żywności, proponuje się ustalenie 
maksymalnej wysokości ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowej j 
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za każdy 
dzień pobytu. Ostateczna wysokość kwoty, jaką rodzice (opiekunowie prawni), ponoszą za 
wyżywienie, ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora żłobka. 
Opłata za  wyżywienie, zgodnie z  § 9 statutu Publicznego Żłobka Nr 1 tj., opłata za wyżywienie 
podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z zasadą: dzienna stawka 
żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia 
nieobecności.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


