DRUK NR 231

PROJEKT
Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Robert Grubek
UCHWAŁA NR …….
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia …………………. 2020r.
zmieniająca uchwałę nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 luty 2019r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Halinów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale nr V.56.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości
opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku utworzonym
przez Gminę Halinów zmienionej uchwałą nr XI.112.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29
sierpnia 2019 r., wprowadza się następującą zmianę:
§ 3. otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi
400,00 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
wysokość opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w Żłobku utworzonym przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie ustala
w drodze uchwały rada gminy.
W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie stałej opłaty za pobyt
dziecka w Żłobku w wysokości 400,00 zł na miesiąc.
Biorąc pod uwagę fakt, iż instytucja Żłobków zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
i tym samym umożliwia powrót na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym dzieci zasadą jest ich
odpłatność.
Wychodząc naprzeciw tym rodzicom/opiekunom prawnym, których dzieci korzystają
systematycznie z naszej formy opieki, proponujemy wprowadzić kwotę zryczałtowaną za pobyt
dziecka w Żłobku w wysokości 400,00 zł. Tym samym wysokość opłaty miesięcznej za regularne
korzystanie z usług Żłobka będzie w niektórych miesiącach obniżona, dla tych dzieci, które
systematycznie uczęszczają do placówki, co przedstawia Tabela nr 1.
Tabela nr 1. Koszt miesięczny pobytu dziecka w Żłobku przy codziennej obecności ponoszony przez rodzica/opiekuna
prawnego przy obecnej stawce 20,00 zł do 10 godzin oraz koszt miesięczny pobytu dziecka w Żłobku przy stawce
zryczałtowanej.

Miesiąc/ rok

Ilość dni roboczych
w miesiącu i w roku
(Wrzesień 2020Lipiec 2021)

Obecna stawka za
pobyt dziecka
w Żłobku
(20,00 zł do 10 godzin)

Obecna kwota za
pobyt dziecka
w Żłobku przy
codziennej
obecności

Stawka stała
miesięczna za
pobyt dziecka
w Żłobku
(przy 400,00 zł)

Wrzesień 2020

22 dni

20,00 zł

440,00 zł

400,00 zł

Październik 2020

22 dni

20,00 zł

440,00 zł

400,00 zł

Listopad 2020

20 dni

20,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

Grudzień 2020

21 dni

20,00 zł

420,00 zł

400,00 zł

Styczeń 2021

19 dni

20,00 zł

380,00 zł

400,00 zł

Luty 2021

20 dni

20,00zł

400,00 zł

400,00 zł

Marzec 2021

23 dni

20,00zł

460,00 zł

400,00 zł

Kwiecień 2021

21 dni

20,00 zł

420,00 zł

400,00 zł

Maj 2021

19 dni

20,00 zł

380,00 zł

400,00 zł

Czerwiec 2021

21 dni

20,00 zł

420,00 zł

400,00 zł

Lipiec 2021

22 dni

20,00 zł

440,00 zł

400,00 zł

Koszty miesięczne za pobyt dziecka w Żłobku przy codziennej obecności ponoszone przez
rodziców/opiekunów prawnych będą wynosiły od 380,00 zł do 460,00 zł w zależności od dni
w danym miesiącu. Zakładając nową stawkę - stawkę ryczałtową 400,00 zł na miesiąc za pobyt
dziecka w Żłobku koszt ten w niektórych miesiącach zmniejszy się od 20,00 zł do 60,00 zł w
zależności od dni w danym miesiącu. Obecnie przy miesięcznej stawce 20,00 zł i zgłoszonej
nieobecności dziecka rodzic/opiekun prawny nie ponosi żadnych kosztów i tym samym blokuje
miejsce w kolejce dzieciom oczekującym na dostanie się do placówki.
Kalkulacja ekonomiczna od rozpoczęcia działalności naszego Żłobka (tj. kwiecień 2019 r.)
pokazała, iż ponoszone wydatki są zbiorcze i kompleksowe, a nie jednostkowe na konkretne dziecko,
gdyż względem każdego dziecka realizowane są standardowe zadania (Wykres nr 1).
Ponadto, zachowana zostaje gotowość Żłobka do świadczenia usług nawet w przypadku
niepełnej obecności dzieci.

Wykres nr 1. Obecne koszty poniesione przez rodzica/opiekuna prawnego za faktyczny pobyt dziecka i miesięczne koszty
poniesione przez Gminę w danym miesiącu a proponowana kwota ponoszona przez rodzica/opiekuna prawnego przy stałej
stawce miesięcznej.

Powyższy wykres przedstawia miesięczne poniesione przez rodziców/opiekunów prawnych
koszty opłaty za faktyczny pobyt dzieci w Żłobku na tle miesięcznych kosztów poniesiony przez
Gminę na funkcjonowanie placówki od miesiąca kwietnia 2019 r. do maja 2020 r. Wykres ten również
pokazuje prognozowany stały miesięczny wpływ z tytułu za pobyt dzieci przy stawce stałej
miesięcznej 400,00 zł zakładając, iż w placówce będzie zapisanych 100 dzieci.
Jak widać, prognozowany stały koszt miesięczny z tytułu opłat za pobyt dziecka w Żłobku w dalszym
ciągu nie przewyższa ponoszonych kosztów przez Gminę.
W skład miesięcznych wydatków na funkcjonowanie Żłobka wchodzi: zakup materiałów
plastycznych, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, koszt wywozu nieczystości,
odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości i dezynfekcji, zakup usług telekomunikacyjnych,
koszty BHP oraz wynagrodzenia pracowników.
Zapewnienie konkretnemu dziecku miejsca w Żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego,
czy dziecko to z usług Żłobka korzysta regularnie, czy też częściowo, miejsce jest cały czas dla niego
zarezerwowane. Podczas jego kilkudniowej nieobecności w danym miesiącu wolne tymczasowo
miejsce nie może zostać udostępnione innemu dziecku, to zaś przekłada się na ogólne stałe koszty
związane z działalnością całej placówki.
Wprowadzenie stawki ryczałtowej pozwoli wykorzystać potencjał instytucji, jaką jest Żłobek
i uniknąć sytuacji blokowania miejsca. Zmiana opłaty za pobyt z dziennej na miesięczną nie przekłada
się na partycypowanie rodziców dzieci w kosztach związanych z utrzymaniem placówki, gdyż nadal
zachowana zostaje reguła, że koszty założenia i utrzymania Żłobka ponosi Organ Prowadzący.

