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......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLVI/   /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
dziecka w Gminnym Żłobku w Zdziechowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. , 
poz. 1372) w związku z art. 23, art. 58 ust. 1, 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) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Zdziechowie prowadzonym przez 
Gminę Gniezno w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 750 zł. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Zdziechowie w wysokości 
12 zł dziennie. 

§ 3. Wprowadza się częściowe zwolnienie z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka, o której mowa w § 
1 uchwały, w przypadku korzystania jednocześnie z usług żłobka dwojga i więcej rodzeństwa. Opłata miesięczna 
za drugie i kolejne dziecko wynosi wówczas 50% miesięcznej opłaty ustalonej w § 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 23 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech rodzice są zobowiązani  
do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną 
wysokość opłaty za wyżywienie ustala, w drodze uchwały, rada gminy, która utworzyła żłobek. Jak przy tym 
stanowi art. 59 ww ustawy opłaty z tytułu korzystania ze żłobka utworzonego przez jednostki samorządu 
terytorialnego są wnoszone przez rodziców na rzecz gminy. Rada gminy, może określić, w drodze uchwały, 
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

Niniejsze uchwała stanowi więc wykonanie przepisów ustawy. Gminny Żłobek w Zdziechowie działa od 
01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. żłobek finansowany jest z projektu: Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno 
wspiera rodziców. Od 01.09 2022 r. konieczne jest więc ustalenie opłat za żłobek. Niniejsza uchwała określa 
wysokość miesięcznej opłaty za pobyt na 750 zł oraz dzienną maksymalną stawkę wyżywienia na 12 zł. 
Uchwała przewiduje również częściowe zwolnienie z opłaty w przypadku jednoczesnego uczęszczania do 
żłobka przez rodzeństwo. 

Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.  o rodzinnym 
kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2021, poz. 2270) na dziecko w żłobku przysługuje dofinansowanie do opłaty 
w wysokości 400 zł. Tym samym rzeczywista miesięczna opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka 
w żłobku zostanie umniejszona o kwotę dofinansowania  wysokości 400 zł. 
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