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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek 

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2021 r. poz.75, 952, 1901, 2270 ) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 
następuje : 

§ 1. 1 Ustala się wysokość miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 
Głogówek w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązujących o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym. 

2. Za każde dziecko z rodziny, z której dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki żłobkowej, 
opłata za to dziecko wynosi 50 % kwoty określonej w § 1 ust. 1. 

3. W przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, opłata za to dziecko 
wynosi 50 % kwoty określonej w § 1 ust. 1. 

4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają łączeniu. 

§ 2. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka w trakcie miesiąca wysokość opłaty za niepełny miesiąc 
pobytu dziecka w żłobku ustala się mnożąc wysokość opłaty za jeden dzień pobytu dziecka w żłobku przez 
liczę dni roboczych przypadających od dnia przyjęcia do ostatniego dnia danego miesiąca. 

§ 3. W przypadku zawieszenia, zamknięcia, ograniczenia działalności żłobka prowadzonego przez Gminę 
Głogówek rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty miesięcznej, w części 
proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w których żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od 
opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc. 

§ 4. 1 Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 
Głogówek , obejmująca koszt produktów do sporządzania posiłków nie może przekroczyć 20 zł dziennie. 

2. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową, z zastrzeżeniem ust. 1 , ustala Dyrektor Żłobka w oparciu 
o rzeczywistą analizę kosztów żywienia. 

3. Rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku 
trwającej dłużej niż jeden dzień, w wysokości dziennej stawki żywieniowej. 

4. Zwrot opłaty za wyżywienie następuje w formie rozliczeń należności za wyżywienie w kolejnym 
miesiącu. 

§ 5. Opłaty o których mowa w § 1 i 2 pobiera się z dołu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 7. Traci moc Uchwała  nr XXXVI/265/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2013 r. 
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek oraz określenia 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do naliczenia opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę 
Głogówek od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Uchwała zmienia w całości Uchwałę  nr XXXVI/265/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 
29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 
Głogówek oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku. Najważniejszą zmianą 
jest określone w § 1.1 ryczałtowe dokonywanie opłaty za żłobek. Dotychczasowy zapis w Uchwale 
i Statucie żłobka umożliwiał odpłatność za godziny w których rzeczywiście dziecko przebywało 
w placówce. Bardzo często dochodziło do sytuacji zapisania dziecka i nieuczęszczania do placówki przez 
dłuższy czas. Bez względu na aspekt ekonomiczny , blokowane było miejsce dla innego dziecka rodziców 
pracujących co budziło sporo kontrowersji. Wprowadzenie opłaty ryczałtowej powinno spowodować rotację 
dzieci które z różnych powodów nie uczęszczają do placówki. 

W uchwale pozostawiono  ulgę dotyczącą zwolnienia z opłaty dla rodziców dzieci z rodzin 
wielodzietnych oraz dopisano nową dotyczącą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 W § 4 podniesiono kwotę maksymalnej wysokości opłaty za dzienne wyżywienie dziecka obejmująca 
koszty produktów do sporządzenia posiłków. Obecnie kwota rzeczywistego kosztu wsadu do kotła wynosi 
6 złotych i zgodnie z uchylaną uchwało jest maksymalną kwotą, której bez zmiany uchwały nie można 
podnieść. W przypadku dalszego wzrost cen produktów żywnościowych przy zmianie stawki za 
wyżywienie różnicę między rzeczywistym kosztem „wsadu do kotła” a kwotą zapisaną w uchwale 
musiałaby pokrywać Gmina Głogówek ze swoich środków. 
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