UCHWAŁA Nr 162
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 58
ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 i art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co
następuje:
§ 1.
Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie zwanym dalej „żłobkiem”:
1) do 10 godzin dziennie – miesięcznie 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego corocznie na podstawie art. 2 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177);
2) wydłużony na wniosek rodzica ponad 10 godzin dziennie – 10 zł za każdą rozpoczętą
godzinę pobytu.
§ 2.
Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości do 6,50 zł
dziennie.
§ 3.
Opłata, o której mowa w § 1 ulega obniżeniu o 50% w przypadku:
1) rodziców (opiekunów prawnych) wychowujących troje i więcej dzieci pozostających
na utrzymaniu rodziców (opiekunów) z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci
pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do
25 roku życia,
2) korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr 588 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie, dodatkowej
opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia
8 lipca 2013 r. poz. 4321).

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 162
Rady Miasta Konina
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.
Na podstawie art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, jednostka samorządu terytorialnego, która tworzy żłobek, ustala
wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za
wyżywienie. Opłaty z tytułu korzystania ze żłobka są wnoszone przez rodziców, na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego, która utworzyła żłobek, tj. odpowiednio gminy, powiatu
lub województwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku
może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą (art. 12 ust. 3
ustawy). Natomiast w myśl art. 23 wyżej wymienionej ustawy rodzice są zobowiązani do
ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.
Obecnie wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim reguluje Uchwała
nr 588 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie, dodatkowej opłaty za
wydłużony pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat. Aktualnie obowiązująca uchwała
ustala opłatę za pobyt w formie stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę
świadczeń udzielanych przez żłobek w wymiarze do 10 dziennie.
Ustalenie stawki godzinowej było koniecznością po wniesieniu skargi Prokuratora
Rejonowego w Koninie Sygn. Akt Pa15/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r. na Uchwalę Nr 92
Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie oraz określenia warunków zwolnienia od
ponoszenia tych opłat.
W dniu 23 sierpnia 2013 roku został ogłoszony wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego (sygn. akt I OSK 896/213), w którym zostało zaprezentowane
stanowisko, że – w obowiązującym stanie prawnym - opłata za pobyt dziecka w żłobku,
którą ustala rada gminy może mieć postać opłaty zryczałtowanej. Tym bardziej, że –
w myśl art. 58 ust. 1 ustawy "żłobkowej" rada gminy jest upoważniona jedynie do
ustalenia: wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wysokości opłaty, o której mowa w
art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Natomiast
wg art. 11 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, regulowane są jedynie
w statutach tych placówek.
W związku ze zmianą stanowiska reprezentowanego w orzecznictwie sądów
administracyjnych proponuje się zmianę opłaty godzinowej na opłatę w formie ryczałtu,
ponieważ konsekwencją wcześniejszej zmiany uchwały z opłaty ryczałtowej na godzinową
jest spadek dochodów. Rodzice dzieci deklarują pobyt 10 godzinny, a realnie jest on
kilkugodzinny. Ponadto w żłobku przebywają małe dzieci, które często chorują.

Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie
od tego, czy dziecko to z usług żłobka cały określony przez rodziców czas korzysta, czy
też tylko częściowo, miejsce w żłobku jest cały czas dla niego zarezerwowane.
Podczas nieobecności dziecka (poniżej 1 miesiąca) nie może zostać udostępnione
innemu, to zaś przekłada się w oczywisty sposób na ogólne koszty związane
z działalnością placówki. Kwoty wpłacane przez rodziców stanowią tylko niewielką część
całkowitego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Koszt utrzymania jednego dziecka to
kwota 1.292,15 zł miesięcznie, a opłata wnoszona przez rodziców to kwota 155,50 zł.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

