projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych
(tekst
jednolity:
Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077)
oraz
art. 8
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Tworzy się z dniem 1 czerwca 2018 r. Żłobek Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ul. 3 Maja 16 w
Jaworznie.
§2
Żłobek Miejski w Jaworznie jest jednostką budżetową Gminy Miasta Jaworzna.
§3
Żłobek Miejski w Jaworznie, wyposaża się w mienie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym odnośnie utworzenia żłobka miejskiego, gmina
miasta Jaworzna podjęła stosowne działania mające na celu uruchomienie przedmiotowej jednostki
w naszym mieście. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na utworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem
projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat dla osób
sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych w Jaworznie. Okres
realizacji projektu przewidziany jest od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. natomiast dzieci
rozpoczną uczęszczanie do żłobka od 1 września 2018 r. W ramach projektu wsparciem programu
objętych zostanie 60 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z założeniami projektu
30 rodziców/opiekunów prawnych będzie miało możliwość skierowania dziecka do żłobka na okres
maksymalnie 11 miesięcy. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje dziesięć prywatnych placówek
świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które łącznie zapewniają 123 miejsca dla dzieci
przebywających w klubach dziecięcych oraz 81 miejsc dla dzieci uczęszczających do żłobków.
Utworzenie przez gminę nowej placówki zwiększy dostępność do usług opiekuńczych dla osób
powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka do lat 3,
osobom zatrudnionym i wychowującym dzieci do 3 lat oraz osobom będącym poza rynkiem pracy ze
względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest utworzenie przedmiotowej jednostki.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wymaga zabezpieczenia w budżecie miasta w 2018 r. środków
finansowych w wysokości 165.377 zł., które zgodnie z założeniami wynikającymi ze złożonego
wniosku o dofinansowanie stanowią wkład własny gminy.
Utworzenie żłobka miejskiego wiąże się również z koniecznością zatrudnienia dyrektora dla nowo
powstałej jednostki oraz kadry pracowniczej do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym również personelu pomocniczego.

Jaworzno, 06 marca 2018 r.

Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Małgorzata Helbin-Więcek
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