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w sprawie ustalenia oplat za pobyt i wyiywienie dzieci objqtych opiekq w Zlobkach Miejskich

w Gllwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt I5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. I iart. 42 ustawy zdnia 8 marca I990 r.
0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z202l r. poz. I372 zpéin. zm.), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2, art. 23 oraz
art. 12 ust.3 ustawy zdnia 4lutego 2011 r. oopiece nad dzieémi wwieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 22021 r.
poz. 75 z péin. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwicc
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. 1. Ustala siq staiq miesiqcznq oplatq za pobyt dziecka w Zlobkach Miejskich w Gliwicach do 10 godzin
dziennie w wysokoéci 750,00 zl.

2. Ustala sic; zwolnienie w wysokoéci 100,00 zl z oplaty okreélonej w ust. 1 za kazdc dziecko, w przypadku
gdy dwoje lub wiqcej dzieci z rodziny korzysta z opieki w ziobku, publicznym lub niepublicznym przedszkolu
lub niepublicznej instytucjonalnej formic opieki nad dzieémi w wieku do lat 3. Zwolnienie przysluguje
na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

§2. Ustala sit; dodatkowq oplatg za kazdq rozpoczqtq godzing opieki w Ztobkach Miejskich w Gliwicach
powyzej wymiaru okreélonego w § 1 ust. 1 w wysokoéci 10,00 zl.

§ 3. Ustala sin; maksymalnq wysokoéé oplaty za wyzywienie dziecka objgtego opiekq w Zlobkach Miejskich
w Gliwicach w wysokoéci 10,00 zi dziennie.

§ 4. Traci moc uchwala nr XXVI/550/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 rnaja 2021 r. w sprawie
ustalenia optat za pobyt i wyzywienie dzieci objqtych opickq w Ztobkach Miejskich w Gliwicach.

§ 5. Wykonanie uchwaty powierza sit; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§6. Uchwaia wchodzi wzycie zdniern I maja 2022 r. ipodlega ogloszeniu wDziermiku Urzqdowym

Wojewédztwa $lqskiego.
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Ulilsadnienic

Zgodnie z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece
nad dzieémi w wieku do lat 3 rada gminy ustala wysokofié oplaty za pobyt, maksymalnq vvysokofié opiaty
za wyzywienie iwysokoéé dodatkowej optaty za wydluzony ponad 10 godzin pobyt dziecka wztobku
prowadzonym przez gminq.

W zwiqzku ze wzrostem kosztéw uttzymania Zlobkdw Miejskich przedstawia si¢ prujekt uchwaly
wsprawie ustalenia oplat za pobyt iwyzywienie dzieci objqtych wnich opiekq. W projekcie uchwaly
zaproponowano stalq miesiqcznq oplatg za pobyt wwysokoéci 750,00 zl. Oplata ta czqéciowo pokrywa
koszty pobytu dziecka w ztobku. W przypadku, gdy dwoje lub wiqcej dzieci zrodziny korzysta z opieki
w ztobku, publicznym lub niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej instytucjonalnej formic opieki nad
dzieérni w wieku do lat 3, optata ta ulega obnizcniu o 100,00 zl i wynosié bqdzie 650,00 zi.
Zaproponowane stawki oplaty za pobyt dziecka wZlobl-cach Miejskich uwzglgdniajq zwitgkszenie

partycypacji budzetu pafistwa w wydatkach zwiqzanych z wychowaniem dziecka 0:
- rodzinny kapital opiekuficzy w wysokoéci 500,00 zl lub 1 000,00 zt miesigcznie (iacznie nie wigcej

niz I2 000,00 zl) - na drugiei kaide kolejne dziecko w rodzinie,
- dofinansowanie obnizenia oplaty za pobyt dziecka w ztobku w wysokoéci 400,00 zt miesiqcznie, jednak

nie wigcej niz wynosi optata ponoszona przez rodzica - na dziecko, na ktére nie przyznano rodzinnego
kapitalu opiekuficzego.
Biorqc pod uwagq powyzsze, faktyczne obciqzenie budzetu rodziny wynikajqce z podwyzszenia oplaty

za pobyt dziecka w placéwce wroénie z 300,00 zl do 350,00 zt [750,00 zl (optata za pobyt) — 400,00 zl
(dofinansowanie zbudzetu paflstwa) = 350,00 zi] ~ jeéli na dziecko nie przyznano rodzinnego kapitatu
opiekuficzego, natomiast jeéli na dziecko przyznano rodzinny kapitai opiekuflczy, obciqzenie budzetu
rodziny nie ulcgnie zmianie i wynosié bqdzie 150,00 zi [650,00 z} (oplata za pobyt) — minimum 500,00 zi
(rodzinny kapita} opiekuficzy) = 150,00 zl].

Wskazana w projekcie uchwaly oplata za wyzywienie jest oplatq maksymalnq, a jej faktyczna wysokoéé
okrcéslona zostanie zarzgdzeniem dyrektora Zlobkéw Miejskich iwynikaé bqdzie zanalizy faktycznych
wydatkéw ponoszonych przez Zlobki Miejskie na zakup artykuléw spozywczych wykorzystywanych
do przygotowania posiikéw dla dzieci.
Nie ulegnie zmianie dodatkowa opiata w wysokoéci 10,00 2% za kazdg rozpoczgtq godzinq wydluzonego

czasu opicki nad dzieckiem ponad l0 godzin dziennie.
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