
UCHWAŁA NR XXXIX/318/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie w  
Żłobku ,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie 

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

§ 1. W uchwale nr XXI/186/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie w Żłobku ,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie zmienionej 
uchwałą nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30 czerwca 2021 r.oraz uchwałą nr 
XXXVIII/313/2022 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2022 r. § 1 otrzymuje brzmienie:  ,,Od dnia 
1 września 2022  r. ustala się  wysokość  opłaty za wyżywienie  w żłobku prowadzonym przez Gminę 
Czernikowo w wysokości 9 zł dziennie oraz od dnia 1 grudnia 2022 r. opłaty za pobyt w wysokości 600 zł 
miesięcznie”. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/313/2022 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 czerwca 2022 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za  wyżywienie w  Żłobku 
,,Bajkowa Kraina” w Czernikowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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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 

(Dz.U.2022 poz. 559 t. j. z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę 

oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala, w drodze uchwały, Rada Gminy. Wobec tego 

niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę 

Czernikowo w wysokości 600 zł miesięcznie oraz opłaty za całodzienne wyżywienie w wysokości 9 zł. 

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku ustalono w oparciu o analizę sytuacji żłobka w zakresie liczby 

dzieci oraz kosztów funkcjonowania placówki według budżetu na rok 2021. Z kalkulacji ekonomicznej 

wynika, że koszt pobytu jednego dziecka w żłobku wynosi 1313,34 zł miesięcznie. Na określoną kwotę 

składają się koszty bezpośrednio związane z pobytem dziecka w żłobku, takie jak: wynagrodzenia i 

pochodne, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych, zakup wyposażenia żłobka, energii 

elektrycznej, Internetu, telefonu, wody, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych, koszty 

środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup usług zdrowotnych i szkoleń pracowników, 

ubezpieczenie mienia, koszty konserwacji, napraw, przeglądów oraz usług pozostałych.  

Art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zawiera upoważnienie dla organu 

prowadzącego do określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie, natomiast art. 23 przedmiotowej ustawy zobowiązuje rodziców do ponoszenia tych 

opłat. Opłata za pobyt dziecka w żłobku ponoszona jest przez rodziców bez względu na liczbę dni obecności 

dziecka w żłobku. Rodzice uiszczają opłatę zarówno za skorzystanie przez żłobek z oferowanej usługi, jak 

też za pozostawanie przez zatrudnionych tam opiekunów w stanie gotowości do realizacji ustawowo 

nałożonych zadań. Według orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 31.01.2014 r. I OSK 2580/13), 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. Koszty ponoszone przez Gminę Czernikowo związane z pobytem 

dzieci w żłobku są stałe bez względu na czas pobytu każdego z dzieci. Wobec tego opłata za pobyt dziecka 

w żłobku może być tak skalkulowana, by uwzględniała również tzw. gotowość żłobka do świadczenia usług. 

Zapewnienie bowiem dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z 

usług żłobka cały czas korzysta, czy też tylko częściowo, miejsce jest cały czas dla niego zarezerwowane.  

Niniejsza uchwała określa również wysokość stawki żywieniowej w kwocie 9 zł  za całodzienne 

wyżywienie dziecka w żłobku. Ze względu na znaczny wzrost cen artykułów spożywczych opłata ta została  

podniesiona z kwoty 7,20 zł na 9 zł. Podwyżka ta  zaplanowana jest od 1 września 2022 r. Skalkulowana 

opłata wynika z analizy wydatków po-noszonych przez żłobek na zakup artykułów spożywczych 

wykorzystywanych do przygotowa-nia posiłków dla dzieci.  

 

Ponadto w związku z zakończeniem w dniu 30.11.2022 roku projektu Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. ,,Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo 
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poprzez utworzenie żłobka”, który współfinansował funkcjonowanie żłobka, wprowadzenie opłaty za pobyt 

określonych niniejszą uchwałą zaplanowane jest od 1 grudnia 2022 roku. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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