
UCHWAŁA NR XLIV.291.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku 
w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1)) i  art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn.zm.2))  uchwala się, co następuje:                                                                                  

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września  2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków  częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3537, zm. Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 
z 2019 r. poz. 3513) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w Gminnym Żłobku  
w Ostrowitem, zwanym dalej żłobkiem,  w wysokości 600 zł miesięcznie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 952 i poz. 2270 
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Uzasadnienie 

W aktualnym stanie analiza wydatków bieżących Gminnego  Żłobka w Ostrowitem oraz pozostałych 
parametrów służących do oceny bieżącej wysokości opłaty za pobyt dziecka w wymienionym żłobku prowadzi 
do wniosku, ze powinna być ona podniesiona. 

Do  kalkulacji  wysokości opłaty  za pobyt dziecka w żłobku  uwzględniono: 

-  księgową analizę wydatków bieżących żłobka – wydatki za 2021 rok wyniosły 140 562,30 zł, w tym 
wyżywienie 19 860,40 zł oraz opłata zza pobyt dziecka w żłobku 40 074,35 zł uiszczane przez rodziców, tj.  
140 562,30 – 19 860,40 – 40 074,35 = 80 627,55/12 m-cy/10 dzieci=671,90 

-  ponad 30 procentową zmianę minimalnego  wynagrodzenia za pracę na przestrzeni  od  2019 r.  do  2022 r.  
(2250 + 34% = 3 010) 

- ok. 10 procentowy prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (400 +10 %). 

Łącznie 400 + 34% + 10%   ~  600. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadna jest zmiana  wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w wymiarze do 10 godzin dziennie w Gminnym Żłobku  w Ostrowitem do wysokości 600 zł miesięcznie jak 
w projekcie uchwały. 
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