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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w Żłobku Miejskim w Kole 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021. 
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 i poz. 952) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kole prowadzonym przez Gminę 
Miejską Koło w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 87,75 zł. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole w wysokości  7,00 zł 
dziennie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole oraz 
określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka
w Żłobku Miejskim w Kole

Zgodnie z 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 i poz. 952) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku

w wysokości 87,75 zł. oraz maksymalnej dziennej stawki za wyżywienie w wysokości 7,00 zł. Opłata stała

została skalkulowana w następujący sposób: średnia liczba dni w miesiącu 15 x średnia liczba godzin w

żłobku 9 x 0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. Ponieważ Żłobek Miejski w Kole czynny jest 10

godzin dziennie w projekcie uchwały wskazano maksymalny wymiar godzin.

Opłata za wyżywienie skalkulowana została w oparciu o dotychczas ponoszone przez żłobek koszty

i obejmuje cztery posiłki dziennie. Proponując maksymalną kwotę za wyżywienie w wysokości 7,00 zł za

dzień uwzględniając średnią frekwencję dziecka w żłobku w ilości 15 dni, całkowity koszt wyżywienia

miesięcznie wyniesie 105,00 zł .Biorąc pod uwagę przedstawione opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w

Żłobku Miejskim w Kole miesięczny koszt całkowity wyniesie 192,75 zł.

Przedstawiona kalkulacja uwzględnia zapisy projektu "Nowe miejsca żłobkowe w mieście Koło",

na który Gmina Miejska Koło otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Opłata od uczestników została

zaplanowana w sposób symboliczny i nie stanowi bariery uczestnictwa w projekcie oraz jest zgodna z

zapisami wniosku aplikacyjnego RPWP.06.04.01 - 30 - 0006/20.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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