
UCHWAŁA Nr ............./21 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia ………….. 2021 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym 

Żłobku w Milanówku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

 o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 75 ze zm.), Rada 

Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku  

w wymiarze do 10 godzin w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój Rynku Pracy”, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do 

aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 

Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” lub uczestników objętych 

dofinansowaniem w ramach modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, stałą opłatę miesięczną, o której mowa w ust.1 

ustala się w wysokości 390,00 zł dla jednego dziecka. 

3. Dla dzieci nowoprzyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca ustala się opłatę stałą 

na poziomie 50 % opłaty przewidzianej  w ust.1 i 2 w miesiącu przyjęcia. 

4. Opłata stała za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni nieobecności dziecka  

w żłobku. 

5. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze przekraczającym 

podstawowy czas sprawowania opieki nad dzieckiem określony w ust 1. w wysokości 20,00 

zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki. 

6. W sytuacji nadzwyczajnej, powodującej nagłe zamknięcie żłobka na okres dłuższy niż 14 

dni kalendarzowych, opłata za pobyt może zostać naliczona proporcjonalnie do liczby dni w 

jakich żłobek świadczył usługi. 

§ 2. 

Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 

13,00 zł. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

 



§ 4. 

Traci moc Uchwała nr 174/XVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku  

w Milanówku. 

 

§ 5.  

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Zgodnie 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 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę, opłaty 

dodatkowej za pobyt dziecka przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość 

opłaty za wyżywienie oraz warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, ustala rada 

gminy w drodze uchwały. 

W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada, iż w czasie realizacji projektu  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój Rynku Pracy”, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do 

aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 

Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” oraz Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 stawka opłaty stałej  

w żłobku ustalona zostaje na poziomie 390 zł (na poziomie założeń wpłat rodziców w chwili 

złożenia wniosków). Po zrealizowaniu ww. projektów opłata stała zostanie zwaloryzowana do 

wysokości  15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów w danym roku. 

Pozostałe ustalenia pozostają na poziomie obecnie obowiązującej uchwały. 

 


