
UCHWAŁA NR XL/331/2022 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Białobrzegi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2  ustawy z dnia   4 lutego 2011 r.   o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.1))   Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

§ 1. Rodzice dziecka przebywającego w żłobku, utworzonym przez Gminę Białobrzegi wnoszą następujące 
opłaty: 

1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku, 

2) dodatkowe opłaty za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku, 

3) opłatę za wyżywienie dziecka. 

§ 2. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 
10 godzin wynosi 700,00 zł. 

2. W przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka zwalnia się rodziców, opiekunów prawnych 
dzieci za pobyt w żłobku w części proporcjonalnej do ilości dni  w miesiącu w którym żłobek nie świadczył 
usług. 

§ 3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar 10 godzin dziennie wynosi 45,00 zł. 

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w wysokości 15,00 zł. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w żłobku prowadzonym przez Gminę Białobrzegi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy 

 
 

Marcin Osowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego cytowanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. 

poz. 952 i poz. 2270. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość 
opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę, opłaty dodatkowej za pobyt przekraczający 
10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty  za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w związku z opieką 
wykonywaną w wymiarze do 10 godzin dziennie, opłatę dodatkową za opiekę przez czas dłuższy niż 10 godzin 
dziennie oraz ustalenie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, opłata za pobyt dziecka w żłobku może być ustalona 
ryczałtowo – jako opłata stała miesięczna bez rozbicia na poszczególne składniki, jak też bez względu na czas 
pobytu dziecka w żłobku. Wysokość opłat pobieranych od rodziców została skalkulowana na podstawie 
kalkulacji ekonomicznej kosztu pobytu dziecka w żłobku i jest związana z zapewnieniem mu świadczeń 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych. 

Zgodnie z kalkulacjami miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku KRASNAL  w roku 2022 r., został 
zaplanowany  na poziomie 1 443 zł miesięcznie. 

Uzasadnieniem dla zmian w zakresie odpłatności jest także fakt, iż od 2017 r., obowiązuje niezmieniona 
opłata za pobyt dziecka w żłobku przy jednoczesnym wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Ponadto znacząco na podwyżkę opłaty stałej w żłobku wpływają wydatki żłobka na które składa się przede 
wszystkim wzrost cen mediów (np.: wzrost kosztów energii, wzrost kosztu  wywozu śmieci, wzrost cen 
ogrzewania). Z kolei jeżeli chodzi o koszt wyżywienia, to ulega ono corocznej waloryzacji. W związku ze 
wzrostem cen żywności oraz zważywszy na konieczność zapewnienia dzieciom w żłobku wyżywienia zgodnie 
z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, 
opracowanych przez Instytut Żywienia, zachodzi konieczność zwiększenia stawki żywieniowej do 
maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w wysokości do 15,00 zł. Podwyżka opłaty za 
wyżywienie umożliwi zapewnienie standardów w zakresie aktualnych norm żywieniowych. 

Planowany koszt utrzymania jednego miejsca w Publicznym Żłobku KRASNAL 
w roku 2022 

rodzaj wydatku  całkowity roczny 
koszt przy 20 

miejscach 
 (na podstawie 
planu na 2022 

rok) 

miesięczny koszt 
przy 20 miejscach 

 (na podstawie 
planu na 2022 rok) 

miesięczny 
koszt na 1 

dziecko 

koszty wynagrodzeń  i innych świadczeń 
pracowniczych oraz pochodne od 
wynagrodzeń 

316 955  26 413  1 320,65  

zakup materiałów ( środki czystości, 
wyposażenie, zabawki itp.) 

10 154  846  42,31  

energia, woda, ogrzewanie 8 700  725  36,25  
koszty usług remontowych 600  50  2,50  
wywóz ścieków, przeglądy techniczne, 
pozostałe usługi 

6 915  576  28,81  

usługi telekomunikacyjne 860  72  3,58  
ubezpieczenie i inne opłaty  570  48  2,38  
szkolenia pracowników 1 500  125  6,25  
Łączne koszty  346 254  28 855  1 443  

    

Powyższe dane opracowane zostały przy założeniu, że pobyt dziecka w żłobku wynosi 12 miesięcy, liczba 
dni w miesiącu 21, 10 godzin dziennie a liczba miejsc w żłobku wynosi 20. 
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