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UCHWAŁA NR XII/62/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie:ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie. 

Na podstawie art. 58 ust 1 , art 59 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), art 18 ust2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 
1. Ustala się opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Swarzędz 

w wysokości 12 zł dziennie. 
2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku (powyżej 10 godzin ) w wysokości 

20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem. 

§ 2. 
1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku 8 zł za każdy 

dzień pobytu. 
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku z powodu choroby lub innych przypadków 

losowych, opłata o której mowa w ust 1 zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania 
nieobecności. 

3. Dla dzieci, które mają zalecone przez lekarza spożywanie mleka hypoalergicznego 
(dostarczanego przez rodziców) obniża się wysokość stawki żywieniowej o 30%. 

§ 3. 

Wprowadza się częściowe zwolnienie od opłat stałych: 

1. Ustala się zniżkę w opłacie wymienionej w § 1 ust1 w wysokości 50% w następujących 
przypadkach: 
a) gdy z usług żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci rodzeństwa równocześnie; 
b) gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń 

pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe w/g 
którego przyznaje się zasiłek rodzinny); 

c) gdy ze żłobka korzysta dziecko, na które rodzice (opiekunowie) otrzymują zasiłek 
pielęgnacyjny; 

d) w przypadku choroby dziecka lub innych przypadków losowych, gdy nieobecność dziecka 
wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych. 
2. W przypadku zbiegu zniżek wymienionych w ust. 1 ustala się jedną zniżkę w opłacie 

w wysokości 75%. 
3. Częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa w ust 1 następuje na wniosek 

uprawnionego. 
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§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XLIII / 261/ 2009r Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30. 06. 2009r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Maciuś" 
w Swarzędzu. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 września 2011r. 



Id: NRJMT-BZRMH-WNJPX-LJVFK-ZOZDM. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

Prowadzenie i utrzymanie żłobka samorządowego, należy do zadań własnych Miasta i Gminy 
Swarzędz. Gmina ponosi znaczne nakłady na utrzymanie żłobka dysponującego 75 miejscami. 
W roku 2010 środki finansowe poniesione przez gminę na prowadzenie żłobka wyniosły 
1.007.532,00 zł, a opłaty od rodziców odprowadzone na rachunek budżetu gminy 145.023,00 zł. 
Oznacza to, że wpłaty od rodziców pokryły koszty prowadzenia żłobka w 14%. Biorąc za punkt 
wyjścia, wydatki z budżetu gminy w roku 2010, miesięczny koszt związany z prowadzeniem 
jednego miejsca w żłobku wyniósł 1.119,00 zł. Wraz z opłatami rodziców miesięczny koszt 
utrzymania jednego miejsca w żłobku, w ubiegłym roku, poniesiony przez gminę to 958,00 zł. 
Na realizację tego zadania w 2011 roku w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki 
w wysokości 1.023.012,00 zł. Opłaty od rodziców odprowadzone na rachunek budżetu gminy 
w I kwartale 2011 roku wyniosły 38.186,00 zł. Władze Miasta i Gminy Swarzędz jako działania 
w sferze polityki prorodzinnej, zastosowały zwolnienia z części opłat (§ 3 uchwały), które mają 
za zadanie pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Nowe przepisy 
pozwalają na wydłużenie opieki nad dzieckiem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
wniosek rodzica, poza godziny określone w regulaminie organizacyjnym żłobka. W żłobku 
zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego 
dziecka. Proponuje się wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za każdą 
rozpoczetą godzinę dodatkowej opieki. W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie 
proponowanej uchwały. 


