
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ............./22 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia ………….. 2022 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. 2022 r. poz. 559), 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 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Opłatę za pobyt zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot 

wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 

podwyższa się do pełnych złotych. 

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

stałą na poziomie 50 % opłaty przewidzianej  w ust.1. 

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 

20,00 zł. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 420/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 września 2021 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 



 

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 od 1 stycznia 2023 r. zwiększenie 

opłaty stałej z 15% na 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podniesienie 

maksymalnej stawki żywieniowej do poziomu 20 zł. 

Wzrost opłat za żłobek wynikający z niniejszej uchwały zrekompensują rozwiązania 

zaproponowane w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, 

których celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,  

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych poprzez przejęcie części 

finansowania opieki żłobkowej przez budżet państwa. 

Ustawa ta wprowadziła do systemu prawnego nowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy 

(RKO). Jest ono skierowane do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede 

wszystkim pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku 

między 12 a 36 miesiącem życia. W ramach RKO rodzice otrzymają na ten cel 12.000 zł. 

Postępowanie w sprawie kapitału prowadzi oraz kapitał wypłaca Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (art.8 ust. 1 tejże ustawy). W myśl art. 5 ust. 1 wskazanej ustawy, kapitał 

przysługuje w wysokości 500 zł (przez 24 miesiące) albo 1000 zł miesięcznie na dziecko (przez 

12 miesięcy). Powyższe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko  

w rodzinie (art. 4 ust.1 ). 

Ustawa o RKO zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki 

dla dzieci nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (np. pierwszych lub jedynych dzieci 

w rodzinie). Tu przysługuje refundacja kosztów opieki w wysokości 400 zł miesięcznie (art.64c 

ust.5). Postępowanie w sprawie dofinansowania prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(art.64d ust.1). Rozwiązanie to obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. dofinansowanie przysługiwać 

będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Świadczenie wypłacane jest bezpośrednio 

na rachunek bankowy placówki sprawującej opiekę nad dzieckiem.  

Obecna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku, obowiązująca do końca bieżącego roku 

kalendarzowego, osiągnęła maksymalny poziom wskazany w uchwale tj. 13 zł. Biorąc pod 

uwagę wzrost cen żywności, cen usług, mediów oraz inflację, należy zwiększyć maksymalną 

opłatę za wyżywienie, by móc wyłonić dostawcę cateringu od 1 stycznia 2023 r. 

Pozostałe ustalenia pozostają na poziomie obecnie obowiązującej uchwały. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku, zgodnie z przedłożonym 

projektem. 

 

 

Przygotowała: B. Ciesielka 


