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 Rada Gminy Komprachcice 

 

WNIOSEK 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, 

warunków częściowego zwolnienia z opłat maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie  

w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(Dz. U. 2021r., poz. 75 ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę 

oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala organ stanowiący w drodze uchwały. 

Obowiązująca aktualnie Uchwała nr XLIII.238.2021 Rady Gminy w Komprachcicach  z dnia 9 grudnia 

2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi - nie 

zawiera zapisów dotyczących nadpłaty, która może wystąpić u części rodziców, w związku  

z przyznaniem dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Dofinansowanie przysługuje: 

 na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, 

 na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem 

opiekuńczym, 

 na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. 

Dofinansowanie (realizowane przez ZUS)  przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu 

dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na 

to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy Dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko w 

żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty 

ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub 

dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna 

prowadzącego działalność na własny rachunek w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni. 

Aktualna opłata za pobyt dziecka w Żłobku w Polskiej Nowej Wsi wynosi 25% minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę, tj. 752,50 zł i przypadku przyznania dofinansowania jw. 

będzie pomniejszana o 400,00 zł. 

Z podanych przyczyn  wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały. 

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, 

dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami 

fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy 

Komprachcice w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 



W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952  

i 1901) wprowadzono zmiany dotyczące zakresu kontroli w tym: 

1. sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki. 

 

2. sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym, podmiotem zatrudniającym dziennego 

opiekuna oraz osobą  fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność dziennego opiekuna w 

zakresie: 

1) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym; 

2) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 

ustawy. 

 

Z podanych przyczyn  wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

w załączeniu projekty uchwał. 

         Wójt Gminy 

         /-/ Leonard Pietruszka 
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