
UCHWAŁA Nr 3/XVIII/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Żabiej Woli  

i opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  

o opiece nad dziećmi dolat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 
 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Żabia Wola. 
 

§ 2. Rodzice dziecka przebywającego w żłobku utworzonym przez Gminę Żabia Wola 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. 
 

§ 3. 1. W żłobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem  

§4 ust.1. 

2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1400 zł miesięcznie, i podlega corocznemu ustaleniu 

w oparciu o dane finansowe za rok ubiegły do dnia 30 marca. 
 

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek 

rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą 

wymiar, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
 

§ 5. 1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 9 zł. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłaty za wyżywienie nie pobiera się  

pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka. Opłaty nie pobiera się od dnia następnego  

po dokonaniu powiadomienia. 
 

§ 6. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1 wnosi się z góry w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca. 

2. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 wnosi się z dołu w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca. 

3. W przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny opłata, 

o której mowa w § 3 ust. 2 zmniejsza się o 25% za drugie i kolejne dziecko. 



4. W przypadku, gdy: 

a) oboje rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy 

Żabia Wola z miejscem zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola i jest to udokumentowane 

opłatę, o której mowa w § 3 ust. 2 zmniejsza się o 50%; 

b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego  

dla Gminy Żabia Wola z miejscem zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola i jest to 

udokumentowane opłatę, o której mowa w § 3 ust. 2 zmniejsza się o 50%; 

c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla  Gminy Żabia Wola 

z miejscem zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola i jest to udokumentowane opłatę,  

o której mowa w § 3 ust. 2 zmniejsza się o 25%; 

5. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż 2 miesiące żłobek zastrzega sobie 

możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 409) wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 (dodatkowa 

oplata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie), za pobyt dziecka 

w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty  

za wyżywienie ustala Rada Gminy w drodze uchwały. 

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku została oszacowana na podstawie przewidywanych 

następujących grup kosztów: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miesięcznie – kwota około 59 000 zł., 

 pozostałe koszty miesięcznie – kwota około 11 000 zł 

razem: 70 000 zł. 

W przeliczeniu na 50 wychowanków – szacowany koszt 1 dziecka wynosi 1 400 zł.  

Opłata za wyżywienie została ustalona na podstawie opłaty za wyżywienie obowiązującej  

w przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli i wynosi 9 zł/dzień. Opłata ta jest wnoszona z dołu  

i podlega odliczeniu za dni zgłoszonej nieobecności dziecka. 

Opłata za wydłużony czas pobytu dziecka wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

 

 

 

 

 

 


