
UCHWAŁA NR LVI/1151/22 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto 
Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat 

 Na podstawie 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, 952 i 2270) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/935/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia 
od opłat wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz w wymiarze do 10 godzin 
dziennie wynosi miesięcznie 13,5 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto 
Bydgoszcz, obejmująca koszty produktów do sporządzania posiłków, wynosi 12,00 złotych dziennie”. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Monika Matowska 
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Uzasadnienie 

1.Przedmiot regulacji 

 Uchwała Nr XLIII/935/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. (w brzmieniu nadanym 
uchwałą Nr XVIII/410/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków 
częściowego zwolnienia od opłat) stanowi, że miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 
10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś maksymalna 
wysokość opłaty za wyżywienie to 7,00 złotych. 

 Niniejsza uchwała zmienia te wielkości w ten sposób, że opłata za pobyt w żłobku gminnym wyniesie 
miesięcznie 13,5% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, 
a maksymalna opłata za wyżywienie 12,00 złotych 

2.Omówienie podstawy prawnej 

Zgodnie z art.58 ust.1 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej żłobek ustala w drodze uchwały m.in. opłatę za 
pobyt w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. 

3.Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi) 

Nie dotyczy 

4.Uzasadnienie merytoryczne 

Aktualna opłata za pobyt w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 11% minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W roku 2022 powyższa opłata wynosi 
331,10 zł. Przysługują od niej zniżki: 

a)25% - w przypadku dziecka, którego rodzicom/ opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje 
prawo do zasiłku rodzinnego, 

b)70% - w przypadku drugiego i kolejnego dziecka, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko 
z rodziny, której przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, 

c)25 % - w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza 1 dziecko z rodziny legitymującej się Bydgoską Kartą 
Rodzinną i posiadającym troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują 
naukę, 

d)50 % - w przypadku dziecka, którego rodzicom przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, 
legitymującym się Bydgoską Kartą Rodzinną i posiadającym troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 
25 roku życia, gdy kontynuują naukę, 

e)50 % za drugie i kolejne dziecko, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. 

Wskutek podjęcia tej uchwały opłata za pobyt ma wynieść 13,5% minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym, co w 2022 r. daje kwotę 406,35 zł. Bez zmian pozostają 
dotychczasowe zniżki. 

Aktualizacja wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Miasto Bydgoszcz stanowi 
efekt analizy sytuacji organizacyjno-ekonomicznej żłobków oraz kosztów funkcjonowania placówek (m.in. 
wzrost płacy minimalnej). Opłata za pobyt dziecka w żłobku pokrywa zaledwie 20% wydatków ściśle 
związanych z pobytem dzieci w żłobkach. Rzeczywisty miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku to około 
1300 złotych. 

Proponowana podwyżka opłaty zrekompensowana zostaje poprzez rozwiązania zaproponowane 
w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), 
których celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką 
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym wprowadza 
prawo do nabywania rodzinnego kapitału opiekuńczego, oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za 
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Proponowana opłata za pobyt dziecka w żłobku podyktowana jest również dokonaną analizą poziomu 
odpłatności w innych placówkach publicznych na terenie kraju. 
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Podstawą zmiany maksymalnej wysokości opłaty za dzienne wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych 
przez Miasto Bydgoszcz jest dynamiczny wzrost cen zakupu żywności. Odzwierciedla go aktualny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). W maju 2022 r. wyniósł on 13,9%. 

Obecna maksymalna stawka żywieniowa wynosząca 7 zł, przy stale rosnących cenach żywności 
nie odpowiada realnym kosztom wyżywienia i wymaganiom dotyczącym prawidłowego żywienia małych 
dzieci. Nową maksymalną stawkę ustala się na poziomie 12 zł, jednak od września 2022 r. planowane jest 
ustalenie stawki żywieniowej w wysokości 8,00 zł. 

 Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. 

5.Ocena skutków finansowych 

Uchwała skutkuje zwiększeniem dochodów miasta, głównie z powodu wykorzystania środków 
z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), co pozwoli częściowo pokryć wzrost 
kosztów funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich. 
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