Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1, art. 59 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.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie, zwanym dalej
Żłobkiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 150 zł.
§2
Rodziców/opiekunów prawnych, których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka
zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1, o 50% za drugie oraz każde
następne dziecko.
§3
Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku
przekraczającą 10 godzin dziennie.
§4
Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 12 zł za każdy
dzień pobytu.
§5
W uzasadnionych przypadkach, przepisy § 1, § 2, § 3, § 4 nie mają zastosowania, w szczególności
w celu realizacji specjalnych projektów społecznych, finansowanych ze środków zewnętrznych w tym
unijnych, w tym projektów przeznaczonych dla wybranych grup wiekowych dzieci i wybranych
kategorii opiekunów wymagających aktywizacji zawodowej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

Id: 925CE8A7-1DC0-49BC-A84D-2E17CD996472. Projekt

Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 58 ust. 1 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.) wysokość opłaty za pobyt, maksymalną wysokość
opłaty za wyżywienie oraz opłatę dodatkową za pobyt dziecka przekraczający 10 godzin dziennie,
w żłobku utworzonym przez gminę, ustala rada gminy w drodze uchwały.
Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie w wymiarze do 10 godzin
dziennie ustalona została w wysokości 150 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka w placówce, z wyjątkiem usprawiedliwionej ciągłej nieobecności dziecka
w Żłobku trwającej dłużej niż miesiąc - wówczas opłata za pobyt jest zwracana proporcjonalnie do dni
nieobecności dziecka w Żłobku.
Określone zostały również warunki częściowego zwolnienia z ponoszenia opłaty za pobyt drugiego
i kolejnego dziecka w Żłobku.
Natomiast maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku ustalona została
w wysokości 12 zł za każdy dzień pobytu i pobierana zostanie za dni faktycznej obecności dziecka
w Żłobku.
Dyrektor Żłobka, w oparciu o rzeczywistą analizę kosztów, określi dzienną stawkę żywieniową, której
wysokość nie może być wyższa niż ustalona w niniejszej uchwale.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Jaworzno, 06 marca 2018 r.

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