
UCHWAŁA NR 720/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków 
,,Radomirek” w Radomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 58  ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 603 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Opłatę za pobyt dziecka w żłobkach, zwanych dalej Żłobkami, wchodzących w skład Miejskiego Zespołu 
Żłobków „Radomirek” w Radomiu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13 utworzonego przez Gminę Miasta 
Radomia,

2. Dodatkową opłatę za pobyt dziecka w Żłobkach w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica lub opiekuna 
prawnego (powyżej 10 godzin dziennie),

3. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobkach.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez Żłobki obejmują:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 
zabawowych w elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny 
dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Świadczenia udzielane przez Żłobki realizowane są w godzinach pracy określonych w regulaminach 
organizacyjnych Żłobków.

3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobkach (w wymiarze do 10 godzin dziennie) 
w wysokości 1,31 zł (słownie złotych: jeden 31/100) za świadczenia, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem 
pobierania tej opłaty w Żłobku Nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7 w okresie od 1 września 2018r. do 
31 sierpnia 2019r. tj. w okresie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: 
”Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!”.

4. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w Żłobkach w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica lub 
opiekuna prawnego (powyżej 10 godzin dziennie) w wysokości  1,31 zł (słownie złotych: jeden 31/100) za każdą 
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobkach za świadczenia, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem 
pobierania tej opłaty w Żłobku Nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7 w okresie od 1 września 2018r. do 
31 sierpnia 2019r. tj. w okresie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: 
”Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!”.

5. Kalkulację ekonomiczną kosztu pobytu dziecka w żłobkach związaną z zapewnieniem mu świadczeń 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w ust. 1 przedstawia tabela stanowiąca załącznik do 
niniejszej uchwały.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka deklarują dzienną liczbę godzin, w których 
dziecko korzystać będzie ze świadczeń określonych w ust. 1.

7. Zakres świadczeń oraz termin i sposób uiszczania opłat za udzielone świadczenia określa umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do Żłobka 
a Dyrektorem Miejskiego Zespołu Żłobka w „Radomirek” w Radomiu.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobkach, obejmującą koszty produktów 
do sporządzenia posiłków, w wysokości 4,97zł (słownie złotych: cztery 97/100) dziennie, z wyłączeniem pobierania 
tej opłaty w Żłobku Nr 2 w Radomiu przy ul. Michałowskiej 7 w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. 
tj. w okresie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: ”Mamo, Tato, 
Wracaj do Pracy!”.

2. Opłata za wyżywienie dziecka, o której mowa w ust. 1,  ulega corocznej waloryzacji o prognozowany na dany rok 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

3. Za czas nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za pobyt i za wyżywienie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr 499/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie  ustalenia 
wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Radomia.
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik do uchwały Nr 720/2018

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 2 lipca 2018 r.

Kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu dziecka w żłobku związana z zapewnieniem mu świadczeń 
opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych.

1. Koszty pobytu dziecka w żłobku związane z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych 
i edukacyjnych obejmują następujące pozycje:

Rodzaj kosztu miesięczny  w zł. 1 godzina *
w zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 8,30 0,04
Zakup środków czystości 5,17 0,03
Zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków 4,85 0,02
Zakup energii elektrycznej 8,39 0,04
Zakup energii cieplnej 33,98 0,16
Zakup gazu 3,18 0,02
Koszt remontów i konserwacji 4,17 0,02
Koszt wywozu nieczystości 2,33 0,01
Koszt pozostałych usług obcych (prowizje bankowe, obsługa systemu 
alarmowego, aktualizacje oprogramowania, przeglądy i pomiary: budynku, 
hydrantów, gaśnic, instalacji elektrycznej i gazowej.

5,40 0,03

Koszt usług internetowych i telekomunikacyjnych 2,31 0,01
Koszty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 0,77 0,00
Koszt podatku od nieruchomości 23,77 0,11
Koszty zatrudnienia kadry 1 090,71 5,20
Koszt ubezpieczenia majątku 0,74 0,00
Ogółem koszt 1 194,07 5,69

* przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w żłobku w miesiącu przez 
10 godzin dziennie

2. Przyjmuje się zasady współfinansowania kosztów pobytu przez Gminę Miasta Radomia i rodziców (opiekunów 
prawnych), z czego większość z nich obciąża Gminę Miasta Radomia.

Opłata wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę w wysokości                                                         
1,31zł (słownie złotych: jeden 31/100) stanowi 23 % kosztu godziny pobytu dziecka w żłobku.

3. Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów inwestycji.
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