
UCHWAŁA NR XXVIII/291/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych jest 
organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.      
z 2020 r. 713 z późn. zm.)  w związku z art. 58 ust.1 oraz 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 2020 r.  poz. 326 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym: 

1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie, 

2) dodatkową opłatę za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie 
w danych dniu, 

3) maksymalną dzienną stawkę żywieniową. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wynosi 2,00 zł za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem 
w żłobku. 

3. Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 wynosi 20,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego pobytu dziecka w żłobku. 

4. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 7,00 zł dziennie. 

§ 2. 1.  Opłatę określoną w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały obniża się o 20 % na drugie dziecko będące 
rodzeństwem dziecka uczęszczającego do tego samego żłobka. 

2. Opłatę, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 obniża się o 50% na każde dziecko z rodziny, w której wychowuje 
się troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku 
gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. 

3. Opłatę określoną w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały można obniżyć na wniosek rodziców/prawnych 
opiekunów o 50% na każde dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na 
członka rodziny nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego warunkującego prawo do zasiłku 
rodzinnego i świadczeń rodzinnych. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XVII/144/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2011r.                   
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych jest organem 
prowadzącym (Dz.Urz. Woj. Dolno. z 2011r., poz. 3389, z 2014r., poz. 2454,  z 2017r., poz. 575). 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
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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 (t.j. Dz.

U. z 2020 r.,poz. 326 z późn.zm.) 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. W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada podwyższenie opłaty

za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku z 1,32 zł na 2,00 zł, godzinowej opłaty za wydłużoną opiekę z 13,20

zł na 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającego 10 godzin dziennie oraz wprowadzenie

maksymalnej opłaty za wyżywienie z 6,00 zł na 7,00 zł dziennie.

Opłatę godzinową za pobyt dziecka w żłobku oraz stawkę godzinową za wydłużoną opiekę w uchwale

ustalono w efekcie analizy sytuacji żłobków samorządowych w zakresie liczby dzieci, godzin otwarcia, czasu

pobytu dzieci oraz kosztów funkcjonowania żłobków. Dotychczasowe stawki obowiązywały od 2011 roku.

Zasadnym jest więc podniesienie w/w stawek dziennych.

Obecnie obowiązująca stawka za wyżywienie dzieci w żłobkach samorządowych wynosi 6,00 ( 3

posiłki dziennie) za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku i ustalona została w 2017r. Od tego czasu wzrosły

znacznie ceny produktów żywnościowych jak również wymagania dotyczące żywienia dzieci w wieku do lat 3.

Dzienne normy żywieniowe przewidują wiele produktów bogatych w składniki niezbędne do prawidłowego

rozwoju dzieci ponadto, posiadające np. oznaczenia o alergenach, występujących w posiłkach. Spełnienie tych

wszystkich warunków przy zachowaniu ograniczenia finansowego w kwocie 6,00 zł jest coraz trudniejsze.

Zasadnym jest więc podniesienie stawki żywieniowej z kwoty 6,00 dziennie na 7,00 zł.

Z uchwały wynika zatem, że jeżeli rodzic pozostawi dziecko na 10 godzin w żłobku to miesięczna

opłata łącznie z wyżywieniem wyniesie 567 zł. W stosunku do obecnej kwoty wzrost wyniesie 163,80 zł. Należy

pamiętać jednak o tym, że rodzic sam zadecyduje na ile godzin dziecko będzie zapisane do żłobka, a wtedy

zapłaci za jego faktyczny czas pobytu, a nie za 10 godzin.

Ponadto przepis art. 59 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 pozwala radzie gminy

określić w uchwale warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z ponoszenia opłat. W związku z

tym w § 2 niniejszej uchwały zawarte zostały warunki częściowego zwolnienia rodziców z ponoszenia opłaty

za pobyt dziecka lub dzieci w żłobku.
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