OPŁATY ZA POBYT DZIECKA
W ŻŁOBKU MIEJSKIM NR 4
OD 1 STYCZNIA 2022 R.



Podstawa prawna:



Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale
opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270)



Uchwała Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.

Koszt utrzymania dziecka w żłobku miejskim
od 1 stycznia 2022 r.


Wynosić będzie 1447 zł miesięcznie.



Opłata za pobyt dziecka w wymiarze nie dłuższym niż 10 godzin dziennie
w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasta Toruń wynosić będzie 20 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2022 r. 610 zł miesięcznie.



837 zł miesięcznie dopłaca GMT



Zniżka na drugie i kolejne dziecko wyniesie 20% (opłata 488 zł)



Termin zapłaty za żłobek ulegnie zmianie na 25 dzień każdego miesiąca



Wszystkim rodzicom dzieci w wieku żłobkowym przysługuje
dofinansowanie (pod warunkiem złożenia wniosku do ZUS) jn.:

1.

Na podstawie art. 4 – 500zł/1000 zł lub

2.

Na podstawie ar. 64c – 400 zł

Zgodnie z art. 64c ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym:


Rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka przysługuje
dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
w wysokości 400 zł miesięcznie:

- Jeżeli dziecko jest pierwsze w rodzinie lub

- W wieku do 11 m-cy i powyżej 36 m-cy


Do dofinansowania nie wlicza się opłaty za wyżywienie.



Dofinansowanie jest przekazywane przez ZUS na konto żłobka



Art.64c



Rodzic elektronicznie składa stosowny wniosek do ZUS oraz
oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka, konieczny jest
zapis „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”,



Jak podaje ZUS wnioski można składać od kwietnia 2022 r.

podaje także:


Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres
miejsca zamieszkania, PESEL, adres poczty elektronicznej i numer
telefonu



Dane dot. dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo,
PESEL

Art. 4 ust. 1,4,5

„Kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko od
pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia
do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko
ukończy 36 miesiąc życia” w wysokości:
500 zł przez 24 miesiące lub
1000 zł przez 12 miesięcy


Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż
12 000 zł

Wnioski rozpatruje i świadczenia wypłaca ZUS.


Wnioski składa się
w okresie pomiędzy pierwszym dniem
trzeciego miesiąca poprzedzającego ukończenie przez dziecko
12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca
przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12
miesiąca życia (dot. art. 4)



W przypadku złożenia wniosku po upływie ww okresu, kapitał
przysługuje od miesiąca złożenia wniosku



Przyznanie prawa do kapitału nie wymaga wydania decyzji



W sprawach odmowy przyznania kapitału ZUS wydaje decyzje



Ustalenie prawa do kapitału następuje w terminie 2 miesięcy, od
dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami



Wypłata kapitału następuje nie wcześniej
którego przysługuje wypłata kapitału



ZUS wypłaca kapitał w formie bezgotówkowej na konto rodzica

niż w miesiącu, od



Rodzice, którym przysługuje rko, od 1 stycznia 2022 r. do czasu uruchomienia
wypłat z budżetu państwa, ponosić będą opłaty w wysokości 210 zł miesięcznie
+ opłata za wyżywienie



Rodzic dokonuje spłaty na konto żłobka w wysokości 400 zł miesięcznie w terminie
do 14 dni od daty otrzymania przez rodzica świadczenia z rko

Pierwsze dziecko
w rodzinie lub w wieku do
11 m-cy lub od 36 m-ca


Opłata wynosi 610 zł + opłata za
wyżywienie

Drugie i kolejne dzieci
w rodzinie


Opłata 610 zł+ opłata za wyżywienie



Rodzic otrzymuje z ZUS na konto 500zł/1000 zł



ZUS przekazuje 400 zł na konto żłobka





Rodzic wpłaca na konto żłobka
210 zł + opłatę za wyżywienie

Rodzic
przekazuje
na
konto
610 zł + opłatę za wyżywienie



Jeżeli do żłobka uczęszcza rodzeństwo
wówczas rodzic wpłaca na konto żłobka
kwotę 488 zł (20% zniżka) +opłata za
wyżywienie

żłobka

Przykład 1

Przykład 2

Dziecko kończy 1 rok 15.04.2022 r.

Dziecko kończy 3 lata 15.01. 2022 r.



Za okres od stycznia do marca 2022 r.
ZUS przekazuje 400 zł na konto żłobka





Od kwietnia:



Jeżeli jest to pierwsze dziecko
w rodzinie ZUS dalej przekazuje środki
na konto żłobka



Jeżeli jest to drugie i kolejne dziecko,
rodzic otrzymuje środki i przekazuje na
konto żłobka

Od 1 stycznia 2022 r. do ukończenia
pobytu w żłobku ZUS przekazuje
400 zł na konto żłobka

Pierwsze dziecko
w rodzinie lub w wieku
do 11 m-cy lub
od 36 m-ca


Środki w wysokości 400 zł na konto
żłobka przekazuje ZUS

Drugie i kolejne dziecko
w rodzinie
Środki w wysokości:


500 zł miesięcznie przez 24
miesiące lub



1000 zł przez 12 miesięcy ZUS
przekazuje na konto rodzica



Rodzic wpłaca środki na konto
żłobka

HIPOTEZA


ZUS wypłaca na konto rodzica w kwietniu 2022 r. świadczenie za
styczeń, luty, marzec 2022 r. tj. łącznie 1500 zł (przy założeniu, że
rodzic zadeklarował 500 zł m-c przez 12 m-cy)



Rodzic wpłaca w terminie do 14 dni 1200 zł na konto żłobka

Do 31 grudnia 2021 r. żłobek zwróci się do rodziców o podanie:
1.

informacji czy dziecko uczęszczające do żłobka jest dzieckiem pierwszym czy kolejnym

2. Danych:
Daty urodzenia rodziców
PESEL rodziców
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
3. Rodzice są zobowiązani do 14 stycznia 2022 r. podać dane, o których mowa wyżej.

PODSUMOWANIE
 Od

1 stycznia 2022 r. opłata za żłobek będzie zryczałtowana
i wynosić będzie 20 % minimalnego wynagrodzenia tj. W 2022 r.
610 zł miesięcznie + opłata za wyżywienie
 Rodzice nie będą deklarować liczby godzin pobytu dziecka, chyba
że będzie większy niż 10 h
 Opłata za żłobek, w przypadku wzrostu najniższej krajowej, będzie
ulegać zmianie raz w roku
 Mimo wzrostu opłat za pobyt w żłobku rodzice, do czasu
uruchomienia wypłaty z budżetu państwa, ponoszą opłatę
w wysokości 210 zł + opłata za wyżywienie
 Termin zapłaty za żłobek zostanie zmieniony z 15 na 25 dnia
każdego miesiąca
 Rodzic ma obowiązek dokonać spłaty 400 zł miesięcznie należnej
od stycznia 2022 r. w ciągu 14 dni od daty otrzymania spłaty
rządowej

PODSUMOWANIE
 Rko

współfinansuje pobyt dziecka w żłobku, pod warunkiem złożenia przez
rodzica stosownego wniosku do ZUS oraz pozytywnego jego rozpatrzenia:
 1. przekazując środki w wysokości 400 zł na konto żłobka jeżeli:
- jest to pierwsze dziecko w rodzinie
- jest to drugie i kolejne dziecko w wieku do 11 m-ca życia i od 36 m-ca życia
lub
 2. przekazując środki indywidualne na konto rodzica, na drugie i kolejne
dziecko w wieku od 12 do 35 m-ca życia
 Rodzic wnosi opłatę za pobyt dziecka w żłobku:
1. 210 zł jeżeli ZUS przelewa 400 zł na konto żłobka
2. 610 zł jeżeli ZUS przelewa środki na koto rodzica
 Żłobek zwróci się do rodziców o aktualizację danych kontaktowych
 Istnieje konieczność podpisania stosownych aneksów do umów



Proszę o przestrzeganie procedur Covidowych



Dezynfekcję rąk



Zakładanie maseczek



Nie przyprowadzanie do żłobka dzieci z:



katarem,



kaszlem,



podwyższoną temperaturą.

Dziękuję

za uwagę

