UCHWAŁA nr 652/XXV/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26.09.2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy
Piaseczno oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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.
Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę
Piaseczno;
2) dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku samorządowym prowadzonym przez
Gminę Piaseczno w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica, opiekuna prawnego
lub innej osoby, której sad powierzył opiekę nad dzieckiem;
3) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku samorządowym prowadzonym
przez Gminę Piaseczno;
4) warunki całkowitego i częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę Piaseczno.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym rozumie się przez to osoby
spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielonych przez żłobek
w wysokości 2,70 za świadczenia, których zakres obejmuje:
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,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
dziecka.
2. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że żłobek kończy zajęcia o niepełnej
godzinie, opłata za świadczenia udzielone w tym czasie ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu.
§ 4. Ustala się dodatkowa opłatę za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
prowadzonym przez Gminę Piaseczno w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica
(powyżej dziesiątej godziny) w wysokości 2,70 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w żłobku, za świadczenia, których zakres obejmuje:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych;
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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, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
§ 5. Kalkulację ekonomiczną kosztu pobytu dziecka w żłobku związaną z zapewnieniem
mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w § 3 i 4
przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 6. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie w żłobku
samorządowym prowadzonym przez Gminę Piaseczno, obejmującą koszty produktów do
sporządzania posiłków, w wysokości 9,00 zł.
2.
Stawka żywieniowa ulega corocznej waloryzacji o prognozowany na dany rok
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.
§ 7. 1 Zwalnia się całkowicie od podnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
samorządowym prowadzonym przez Gminę Piaseczno, jeżeli wysokość średniego
miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 75 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200,
poz.1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej
„minimalnym wynagrodzeniem”.
1) Jeżeli wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w
gospodarstwie domowym wynosi więcej niż 75 % i nie więcej niż 100
% minimalnego wynagrodzenia, wysokość zwolnienia od podnoszenia
opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Piaseczno
wynosi 50 % kwoty określonej w § 3 ust. 1.
2.
Jeżeli do żłobka prowadzonego przez Gminę Piaseczno uczęszcza dziecko:
2) którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego lub do
przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie
Gminy Piaseczno;
3) znajdujące się pod opieką osoby będącej opiekunem prawnym lub innej
osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
sprawującej jednocześnie opiekę nad przynajmniej dwojgiem dzieci
uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa
w pkt. 1
- wysokość opłaty za pobyt tego dziecka w żłobku prowadzonym
przez Gminę Piaseczno wynosi 75 % kwoty określonej w § 3
ust. 1.
3.
Rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem, w celu skorzystania ze zwolnień
określonych w ust. 1 i 2, przedkładają do wglądu przy przyjęciu dziecka do
żłobka i w każdym następnym roku w czerwcu u dyrektora żłobka:
1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych
przez członków gospodarstwa domowego za ubiegły rok kalendarzowy
lub o braku dochodów;
2) oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jedną
osobę w gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.
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4.

W przypadku zbiegu uprawnień określonych w ust. 2 i 3 przysługuje tylko
jedno uprawnienie wybrane przez rodziców, opiekuna prawnego lub inną
osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 136/VIII/2011 z dnia
18.05.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku
samorządowym Gminy Piaseczno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku
samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
samorządowym.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 652/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26.09.2012 r.

Kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu dziecka w żłobku związana z zapewnieniem mu
świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych
1. Koszty pobytu dziecka w żłobku związane z zapewnieniem mu świadczeń
opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych obejmują następujące pozycje:
Rodzaj kosztu
miesięczny
Zakup materiałów i wyposażenia
21,30 zł
Zakup pomocy dydaktycznych
3,70 zł
Zakup energii
11,90 zł
Zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków
5,50 zł
Zakup gazu
58,23 zł
Zakup środków czystości
19,18 zł
Koszt imprez dla dzieci
3,33 zł
Koszt wywozu nieczystości
4,86 zł
Koszt zatrudnienia kadry
1.646,71 zł
Ogółem koszt
1.774,71 zł
• przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w żłobku w miesiącu,
• przez 10 godzin dziennie

1 godzina*
0.10 zł
0,02 zł
0,06 zł
0,03 zł
0,28 zł
0,09 zł
0,02 zł
0,02 zł
7,84 zł
8,46 zł

2. Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów
remontów, inwestycji, zakupu usług telefonicznych, internetowych, podatków i
opłat administracyjnych.
3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana z dołu według stawki godzinowej i
uwzględnia faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku.

4. Przyjmuje się zasady współfinansowania kosztów pobytu przez Gminę Piaseczno i
rodziców, z czego większość z nich obciąża Gminę Piaseczno.
Opłata wnoszona przez rodziców za 1 godzinę w wysokości 2,70 zł stanowi 32 %
kosztu godziny pobytu dziecka w żłobku.
5. Za czas nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za pobyt i wyżywienie.

4

UZASADNIENIE

W ślad za poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w
uzasadnieniu wyroku z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 239/12, odrzucającym
zryczałtowaną opłatę za pobyt dziecka w żłobku, proponuje się wprowadzenie stawki
godzinowej – w wysokości 2,70 zł. w żłobku samorządowym prowadzonym przez Gminę
Piaseczno.
Spełnia ona wymóg ekwiwalentności świadczeń (opłata będzie zróżnicowana w
zależności od długości pobytu dziecka w placówce). Wysokość opłat wynika z ekonomicznej
kalkulacji kosztów świadczeń opiekuńczych w żłobku, przedstawionej w załączniku do
uchwały. Opłata wnoszona przez rodziców za jedną godzinę w wysokości 2,70 zł., stanowi
32 % kosztu godziny pobytu dziecka w żłobku. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
pomocy ze strony władz publicznych. Dlatego większość kosztów obciąża Miasto i Gminę
Piaseczno. Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów
remontów, inwestycji, zakupu usług telefonicznych, internetowych, podatków i opłat
administracyjnych.
Wyższa partycypacja rodziców w kosztach świadczeń opiekuńczych w żłobku wydaje
się uzasadniona. Przyjmując, że dziecko będzie przebywało w żłobku 9 godzin przez 21 dni
w miesiącu – rodzice zapłacą około 700, 00 zł miesięcznie (z uwzględnieniem opłaty za
wyżywienie – w wysokości 9,00 zł. dziennie).
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