
UCHWAŁA NR XXX/283/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez 
gminę Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) w związku z art. 58 ust. 1 oraz 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020r. poz. 326 z późn. zm.)1), Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez gminę Staszów obejmują: 

1) miesięczną opłatę stałą; 

2) opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 10 godzin; 

3) opłatę za wyżywienie;

§ 2. 

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym w wysokości 15 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

2.  W przypadku pobytu dziecka w klubie dziecięcym do 5 godzin dziennie, miesięczna opłata stała wynosi 
50 % opłaty, o której mowa w ustępie 1. 

3.  Za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym powyżej 10 godzin dziennie ustala się opłatę za każdą 
rozpoczętą godzinę w wysokości 10 % miesięcznej opłaty stałej, o której mowa w ustępie 1. 

4.  W sytuacji korzystania z usług żłobka jednocześnie dwojga lub więcej dzieci z rodziny opłata za drugie 
i następne dziecko wynosi 50 % ustalonej opłaty stałej. 

5.  Kwoty opłat wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

§ 3. 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do żłobka i klubu dziecięcego ponoszą wydatki na 
wyżywienie, które jest określone dzienną stawką żywieniową w oparciu o normy fizjologiczne i aktualne 
ceny artykułów żywnościowych. 

2.  Maksymalna wysokość dziennej stawki żywieniowej, obejmującej cztery posiłki (śniadanie, drugie 
śniadanie, obiad i podwieczorek) nie może przekroczyć 12,00 zł. 

3.  Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności pod warunkiem 
poinformowania dyrektora żłobka lub klubu dziecięcego o nieobecności dziecka najpóźniej w przeddzień 
planowanej nieobecności, a w przypadku nieplanowanej nieobecności (np. choroba, zdarzenie losowe) 
w pierwszym dniu tej nieobecności do godziny 8.00. 

4.  Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego mogą być 
zwolnieni z opłat, o których mowa w § 1, w sytuacji gdy żłobek lub klub dziecięcy będzie realizatorem 
projektu pozyskiwania środków finansowych lub dotacji na ich funkcjonowanie, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunków przez rodziców (opiekunów prawnych), określonych w umowie na realizację 
projektu lub dotacji. 

5. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu 
dziecięcego, dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, może 
dokonać całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym rodzinę, która 
znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych: 

a) śmierci jednego z rodziców, 
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b) nieuleczalnej lub ciężkiej choroby jednego z członków rodziny, 

c) niepełnosprawności dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 

d) ciężkiego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, 

e) pożaru lub zalania mieszkania, 

f) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku mienia rodziny, 

g) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki dotknęły rodzinę, 

h) innego zdarzenia losowego mającego wpływ na sytuację materialną rodziny.

6.  Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 5 może dotyczyć okresu od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

§ 4. 

W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka lub klubu dziecięcego, 
uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom 
(opiekunom prawnym) przysługuje zwolnienie z opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do dni, w których 
żłobek lub klub dziecięcy nie świadczył usług. 

§ 5. 

Traci moc uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r., zmieniona uchwałą 
nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r., uchwałą nr XXXIII/323/12 
z dnia 28 grudnia 2012r. oraz uchwałą nr XV/131/2019 z dnia 23 września 2019r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez gminę Staszów. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020r. poz. 568.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/283/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 24 września 2020 r.

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2020r. poz. 326 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym 
utworzonych przez gminę, wysokość dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym 
powyżej 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze 
uchwały. Z uwagi na możliwość wydłużenia pobytu dzieci w klubie dziecięcym z 5 godzin dziennie do 
10 godzin dziennie, zwiększa się opłatę stałą za pobyt w klubie dziecięcym do wysokości opłaty za pobyt, 
obowiązującej dotychczas w żłobku, w którym dzieci miały możliwość pobytu do 10 godzin dziennie. 
W przypadku pobytu dziecka w klubie dziecięcym do 5 godzin dziennie, miesięczna opłata stała ulegnie 
obniżeniu o 50 %. Wprowadza się również zwolnienie z opłaty miesięcznej w żłobku lub klubie dziecięcym, 
proporcjonalnie do dni, w których placówki nie świadczyły usług z uwagi na czasowe ograniczenie lub 
zawieszenie działalności żłobka lub klubu dziecięcego, uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami 
zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci. 
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