
 PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia …………… 2020 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  (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

409 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 dzieci nowoprzyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca ustala się opłatę stałą 

na poziomie 50 % opłaty przewidzianej  w ust.1. 

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

w żłobku. 

4. 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. 

§ 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.  

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 
Janina Moława 

 



UZASADNIENIE 

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

lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) 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 ustala rada gminy w drodze 

uchwały. 

W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie stałej opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę (która w 2019 r. 

wynosić będzie: 2 600,00 zł * 15% = 390,00 zł) na miesiąc, godzinowej opłaty za wydłużoną 

opiekę, w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającego 10 godzin 

dziennie oraz wprowadzenie maksymalnej opłaty za wyżywienie w wysokości 13,00 zł 

dziennie. Dzienna maksymalna opłata za wyżywienie wynika z rozeznania rynku wśród 

okolicznych firm cateringowych specjalizujących się w produkcji i dostarczaniu usług do tego 

typu placówek.  

Przy założeniu 22 dni pobytu dziecka w miesiącu, opłaty ponoszone przez rodziców 

będą kształtowały się na poziomie 676,00 zł, (390 zł pobyt + 286 zł wyżywienie) co daje średni 

koszt za godzinę opieki nad dzieckiem w żłobku w wysokości 3,07 zł (676 zł / 22 dni  / 10 godz. 

= 3,07 zł). 


