
UCHWAŁA NR 461/XLVIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 4 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 29 lipca 2022 r., zarejestrowanej pod nr 
OR.152.010.2022, dotyczącej zmiany uchwały nr 438/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 
26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym 
w Kłobucku, poprzez zmianę brzmienia § 2 ust. 1 i nadanie mu brzmienia, które ustala dzienną stawkę 25 zł za 
pobyt dziecka w Żłobku Gminnym. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik do uchwały Nr 461/XLVIII/2022 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 4 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miejskiej w Kłobucku 29 lipca 2022 r. wpłynęła petycja w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr 438/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku, poprzez zmianę brzmienia § 
2 ust. 1 i nadanie mu brzmienia, które ustala dzienną stawkę 25 zł za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym. 
Przewodniczący rady skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zbadania jej zasadności. 
Na posiedzeniu 15 września 2022 r. komisja zapoznała się z dokumentem i dokonała analizy przedmiotowego 
pisma. 

Żłobek Gminny w Kłobucku dysponuje 12 miejscami opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 
lat 3. Corocznie w maju przeprowadzania jest rekrutacja, w ramach której rokrocznie ilość złożonych 
wniosków znacząco przewyższa limit dostępnych miejsc. W roku bieżącym na 6 wolnych miejsc opieki 
złożono 23 wnioski. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rodzice są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku. Kwestię opłat za pobyt dziecka 
w żłobku reguluje uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku. Wysokość opłaty za  pobyt  dziecka  w Żłobku  
w wymiarze  do 10 godzin dziennie wynosi 35,00 zł (średnio 735 zł miesięcznie przy pełnej frekwencji). 
Zgodnie ze Statutem Żłobka Gminnego w Kłobucku w przypadku nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi 
podlegają opłaty za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka (frekwencja w kwietniu 2022 r. – 
65%). Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w roku 2021 wynosiły 300 352,97 zł, natomiast wpłaty 
rodziców z tytułu opłat za pobyt wynosiły 24 821,95 zł, a więc stanowiły ok 8,3% wszystkich wydatków. 
Należy wskazać, że opłaty ponoszone przez rodziców nie pokryły nawet kosztów składek ZUS od 
wynagrodzeń 5 pracowników zatrudnionych w żłobku, które wynosiły 39 142,74 zł.  

Dla porównania Żłobek Gminny w Lipiu (dysponujący 20 miejscami) na podstawie uchwały Rady Gminy 
Lipie z dnia 30.06.2022 r. pobiera opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 800,00 zł za każdy miesiąc. 
Opłata ta zgodnie ze Statutem Gminnego Żłobka w Lipiu jest opłatą stałą, bez względu na frekwencję dziecka. 
Ponadto obowiązują regulacje powodujące skreślenie dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do żłobka 
z powodu niewniesienia opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku do 10 dnia każdego miesiąca oraz 
nieobecności dziecka w żłobku przez ponad 40 dni w przeciągu kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych. 

W kwestii zmian ustawowych dotyczących dofinansowania należy podnieść, że z dniem 1 stycznia 
2022 roku weszła w życie ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym, zgodnie z którą: 

• wprowadzono nowe świadczenie kierowane do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na 
drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia, 

• kwota w/w świadczenia jest wypłacana w miesięcznych ratach. Miesięczna wysokość wsparcia wynosi 
500,00 zł przez 2 lata lub 1000,00 zł miesięcznie przez 1 rok, 

• wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, 

• środki nie są opodatkowane, 

• wsparcie przysługuje rodzinom, które posiadały drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca 
w dniu wejścia ustawy. Osoby te będą mogły otrzymywać wsparcie proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 
2022 roku do ukończenia przez drugie i kolejne dziecko 36 miesiąca życia. 

Ponadto ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadziła też zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 polegające m.in. na: 

• dofinansowaniu dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie przeznaczone jest na  pokrycie opłaty za pobyt dziecka 
w instytucji opieki. Dofinansowanie powoduje obniżenie przez podmiot prowadzący opłaty ponoszonej przez 
rodziców za pobyt (bez wyżywienia), 
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• dofinansowaniu do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 
400,00 zł miesięcznie ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka, 

• dofinansowanie w wysokości 400,00 zł jest przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 
rachunek bankowy  podmiotu prowadzącego żłobek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, 

• wniosek o wypłatę dofinansowania składany jest przez rodziców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
tylko elektronicznie przez portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub bankowość 
elektroniczną, 

• świadczenie jest wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie jest uzależnione od dochodów oraz nie jest 
opodatkowane. 

Dofinansowanie w wysokości 400,00 zł przysługuje: 

• na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, 

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

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

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że Żłobek Gminny w Kłobucku stwarza rodzicom możliwość 
praktycznie indywidualnej opieki nad ich dzieckiem w ramach opłaty, która jest uzależniona od faktycznej 
liczby dni pobytu dziecka w żłobku. Ponadto dofinansowanie wprowadzone przez ustawodawcę pozwala na 
zmniejszenie tych kosztów. Koszty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku są nieporównywalnie 
mniejsze niż koszt zatrudnienia opiekunki. Zmiana wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku pozwoliła na 
obniżenie kosztów żłobka pokrywanych ze środków własnych Gminy Kłobuck. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Kłobucku postanawia uznać złożoną petycję za niezasługującą na 
uwzględnienie. 

Pouczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach: sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.  
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