
UCHWAŁA NR XLIV/540/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 
w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i 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 2021r. poz. 75 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę za pobyt dziecka w Żłobku „Złoty Promyk” prowadzonym przez Gminę Nowy 
Tomyśl w wysokości 700,00 zł brutto (siedemset), płatną z góry do 15 dnia każdego miesiąca. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje świadczenia w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, 
a w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgledniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

§ 2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 uchwały obniża się o 15% w stosunku do drugiego i kolejnego 
dziecka z danej rodziny, które korzysta z usług żłobka. 

§ 3. W przypadku, gdy ze względu na przyjęcie dziecka do żłobka, lub opuszczenie żłobka, dziecko było 
przypisane do żłobka niepełny miesiąc, rodzice/opiekunowie prawni dziecka opłacają stawkę opłaty stałej, lub 
obniżonej, w wysokości odpowiadającej proporcjonalnej wielkości liczby dni, w których dziecko było 
przypisane do żłobka, do liczby dni roboczych w danym miesiącu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, opłata jest płatna z dołu na koniec danego miesiąca, lub koniec okresu, w którym dziecko było 
przypisane do żłobka. 

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 
0,4% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

§ 5. Opłata określona w § 4 ust. 2 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w rachunkowości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/514/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 listopada 2021 r., 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym 
Tomyślu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 9035). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą od dnia 1 lutego 2022 r. 
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Uzasadnienie 

 
do uchwały Nr XLIV/540/2022 Rady Miejskiej  w Nowym Tomyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 
w Żłobku „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) 
zobowiązuje gminę do ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

Ze względu na aktualnie rosnącą inflację, spadek dochodów gminy oraz wzrost kosztów utrzymania 
placówki konieczne jest podniesienie opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Ponadto za podniesieniem opłaty 
przemawiają następujące czynniki: 

- wzrost liczby zatrudnionych wynikający ze wzrostu liczby dzieci z 75 do 155; personel obsługi, osoby 
zatrudnione w żłobku bezpośrednio do opieki nad dziećmi, są osobami o wykształceniu pedagogicznym 
bądź pielęgniarskim co ma wpływ na wysokość wynagrodzeń, 

- coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, 

- spadek wysokości dofinansowania w związku z zakończeniem projektu pn. ”Każde dziecko jest 
wyjątkowe. Nowotomyski żłobek pomaga mamom w powrocie do pracy” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności 
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1.: 
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 

- koszt ponoszony przez Gminę na utrzymanie jednego dziecka w żłobku w roku 2020 wyniósł średnio 
1.243,19 zł miesięcznie (wyłącznie stara część), 

- wzrost cen towarów i usług mających wpływ na koszt mediów, bieżących napraw, wyposażenia itp. 

Bez zmian pozostaje maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka 
w wysokości 0,4% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów. 

Wprowadzenie nowych zasad ustalenia wysokości  opłat, których dotyczy uchwała zostało spowodowane 
trudnościami w wyliczeniu wysokości opłat w miesiącu styczniu, w sytuacji, gdy opłaty te miały 
uwzględnić wszelkie indywidualne zmiany w częstotliwości pobytów poszczególnych dzieci w Żłobku. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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