
UCHWAŁA NR XXXII/272/21 
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 
w Żłobku w Piaskach prowadzonym przez Gminę Jędrzejów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 58 ust..1 w związku z art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w Piaskach, prowadzonym przez Gminę Jędrzejów: 

1) w wymiarze do 10 godzin dziennie - 400,00 zł za miesiąc, 

2) wydłużony na wniosek rodzica - 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości do 8,50 zł dziennie. 

§ 3. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci korzystających z opieki żłobka, którzy są  uczestnikami projektu 
pn. „Żłobek w Piaskach” nr umowy 08.01.01-26-0033/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, są w całości zwolnieni od ponoszenia opłat, 
o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały. Zwolnienie obowiązuje na czas trwania projektu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie 

 
 

mgr inż. Robert Kruk 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2020 r. poz. 326, 568 i 1747) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę,
wysokość opłaty dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość
opłaty za wyżywienie, ustala Rada Miejska w Jędrzejowie w drodze uchwały.

W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie:
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 400,00 zł za miesiąc,
- godzinowej opłaty za wydłużoną opiekę, w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu

przekraczającego 10 godzin dziennie,
- maksymalnej opłaty za wyżywienie w wysokości 8,50 zł dziennie.
Zaproponowane w uchwale opłaty ustalono na podstawie analizy specyfiki funkcjonowania żłobka w

zakresie liczby dzieci, godzin otwarcia, czasu pobytu dzieci, świadczeń oraz kosztów funkcjonowania
żłobka. Koszty zostały przyjęte na podstawie projektu planu wydatków na 2021 rok dotyczących
funkcjonowania żłobka.

Przyjmuje się finansowanie utrzymania żłobka z trzech źródeł tj. budżetu Gminy Jędrzejów, opłat
rodziców oraz dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy czym koszty, które
będą ponosić rodzice/opiekunowie prawni dzieci na opłaty za pobyt, stanowią około 23,32% wydatków
ponoszonych miesięcznie na jedno dziecko.

Z kalkulacji ekonomicznej, przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w miesiącu, przez 10 godzin dziennie,
przy maksymalnej liczbie miejsc w żłobku tj. 90, wynika, że średni koszt pobytu jednego dziecka w żłobku
w okresie jednego miesiąca wynosi 1715,45, przy czym w przypadku pobytu dziecka powyżej 10 godzin
koszt ten wzrośnie. Koszty obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej,
zakup wody, zakup środków czystości, koszt wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup usług
telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, koszty bhp,
pomoc zdrowotna, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników, koszty zatrudnienia kadry. Do
kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów inwestycji.

Uchwała określa także maksymalną wysokość stawki żywieniowej, tj. 8,50 zł dziennie.
Szczegółowe zasady naliczania opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka w

żłobku będzie regulował Statut Żłobka w Piaskach oraz regulamin organizacyjny żłobka.
Działalność żłobka do 30 września 2022 r. będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego, w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Żłobek w Piaskach”, nr umowy 08.01.01-26-
0033/19-00. Zasady udziału w projekcie zostaną uregulowane w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie
oraz umowie zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu tj. rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, a
dyrektorem żłobka.

W przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy nie spełniają kryteriów rekrutacji do w/w
projektu oraz w przypadku rodziców, którzy zakończą udział w w/w projekcie, będą pobierane opłaty
dwojakiego rodzaju tj. opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty za wyżywienie, zgodnie z niniejszą
uchwałą.
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