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w~fi,u „ C 2 ·06- 202;~ ~ UTO OPRAWKA DO PROJEKTU UCHW ALY NR .................. .. 

UM . ... ..... ....... ................................ .............. .. 

W projekcie uchwały nr .. .......... . ..... w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci 
objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach należy wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki w Żłobkach Miejskich 
w Gliwicach powyżej wymiaru określonego w§ 1 ust. 1 w wysokości 15,00 zł ." 

§ 6. otrzymuje następujące brzmienie: 

„ Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. " 

Uzasadnienie 

§ 2. Brak słowa „opłata". 

§ 6. Nadartie daty, od której uchwała będzie obowiązywała w związku z podaniem informacji 

o dopuszczeniu projektu uchwały na sesję Rady Miasta w dniu 9.06.2022r. 
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Urząd Miejski w Gliwicach 
Sekre!~iat Biura Rady Miasta 

data 
wpływu L J -05- 2022 

Gl(35"64 . ').s)J-2- -PROJEKT UM. ··~····· .. ············· .. ····· .. ······ ........................ . 

UCHWALA NR ................... . 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia ........................ r. 

w sprawie ustalenia opiat za pobyt i wytywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w 
Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1, art. 41 a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 58 ust. I art. 59 ust. 2, art. 23 oraz ait. 
12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z 
późn . zm.) na wniosek Grupy Mieszkańców 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. I. Ustala się stałą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żtobkach Miejskich w Gliwicach do 1 O godzin 
dziennie w wysokości 560 zł. 

2. Ustala się zwolnienie w wysokości l 00,00 zł z opł'aty określonej w ust. I za każde dziecko, w przypadku 
gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny korzysta z opieki w żłobku, publicz nym lub niepublicznym przedszkolu 
lub niepublicznej instytucjonalnej fonnie opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Zwolnienie przysługuje 
na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 2. Ustala się dodatkową za każdą rozpoczętą godzinę opieki w Żłobkach Miejskich w Gliwicach powyżej 
wymiaru określonego w§ I ust. I w wysokości 15,00 zł. 

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Żłobkach Miejskich 
w Gliwicach w wysokości 10,00 zł dziennie. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/739/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia I O marca 2022 roku r. w sprawie 
ustalenia optat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem .... i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

RAD~ 

Adam. Koczyk 
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Uzasadnienie_ 

Zgodnie z art. 58. 1 , art. 59 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2021 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku dó lat 3 Rada Griiiriy iisfiila w:Y,Sófość opłaty ia pobyt, riia.Ksymalną wysófóść opłaty za w:Yżywienie 
i wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony ponad 1 O godzin pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez
gminę. 

W ~i~ z przerzuc~niem ną r9dzi~9\.Y, lct9rzy oqzymµją P.odątkowe środki z bµdż!!tu Państwa na 9piekę 
nad dzietmi, wszystkich kosztów związanych z po\iwyżkami funkcjonowania żłobków, przedkłada się projekt 
uchwały zmniejszający skalę podwyżek. Zaproponowana w projekcie kwota uwzględnia wzrost kosztów 
utrzymania jednego dziecka w żłobku rniejskii:n względ~m roku 2021. Rodzke, którzy otrzymują wsparcie 
rządowego programu RKO lub/i dofinansowania w kwocie 400zł w całości przekazują je na cel pobytu dziecka 
w żłobku z uwzględnieniem kosztów związanych ze skalą inflacji. Dodatkowo · opiekunowie partycypują 
w opłatach dotyczących pobytu tj. komitet rodzicielski, środki higieniczne oraz wyżywienia. 

Przedłożony projekt uchwały jest kompromisem pomiCcdzy koniecznością zwiększenia wydatków za pobyt 
dziecka w ziobkach Miejskich w dHwicach, a reainymi w odczuciu wnioskodawców jako strony społecznej 
- możliwościami finansowymi ro~iców dzieci k9rzyst!ljących z opieki Zło.b.kó.w. Prnpo.QC.~wane 0.p\ąty 
są_ możliwe do poniesienią przez opiekunów i uwzględnia iqh statut. majątkowy, co ma niebywałe_ znaczenie 
w szczególności dla rodzin wielodzietnych, gdzie dochód na osobę jest relatywnie niższy , Im wyższe opłaty 
ta pobyt dzieci w ż-łobkti tym wyżsże ryzyko wżrosb.i prdblemóW dotyczących aktywizacji zawodowej 
opiekunów i wykluczenia zawodowego. Celem tej uchwały jest przeciwdziałanie tym niepokojącym 
zjawiskom. • · · -

;Kęnię~~<?§? -pę~wyżki i WY!li~ j~~~ ~ę wzrQ~~ ~~n, ~Q~~Lą ~w~g!ę~niQ!!~ w nit}Jęj ~~~ Pre:>Je~~!~ 1:1~hwały : 
Dzięki temu_ . proje)ctowi umożliwia się pozostawienie części środków . z rządowego . w~pa_rcia dla rodzin 
do dyspozycji rodziców. Pozwolą one na wspieranie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zajęcia dodatkowe, bądź 
uzupełniające. Uwagę zwraca również mo.żliwość przeznaczenia tych funduszy na zapewnienie opieki poza 
żłobkiem np. wynagrodzenie opiekunki w sytuacjach, kiedy rodzic zmuszony jest taką opiekę zapewnić. 

Wskazana w projekcie uchwały (jpłata ża Wyżywanie jest opłatą maksymalną, a jej faktycżila Wysokość 
określona zostanie zarządzeniem dyrektorów Żłobków Miejskich i wynikać będzie z analizy faktycznych 
wydatków ponoszonych przez Żłobki Miejskie na zakup artykułów spożywczych wykórzystywanych 
do przygotowania posiłków dla dzieci. 

Zmianie ulegnie dodatkowa opłata w wysokości 15.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego czasu 
opieki nad dzieckiem ponad 1 O godzin dziennie w związku z podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej 
za pracę w 2022. 
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Gliwice, dnia 26 maja 2022 r. 

Sz. P. 
Marei<. Pszonak 
Przewodniczący 

Rady Miasta Gliwice 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 

OPINIA PRAWNA 

dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia opłat za pobyt 
i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Glfwlcach1 

autorstwa Grupy Mieszkańców 

Do przekazanego projektu uchwały nie zgłaszam uwag natury merytorycznej. 

Zwracam jednak uwagę na następujące uchybienia formalne. 

W podstawie prawnej projektu uchwały po art. 40 i skrócie 11ust" brak kropki. 
Tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym został opublikowany w Dzienniku 

Ustaw z 2022 r. poz. 559, a po tej publikacji weszły w życie już 2 zmiany tej ustawy. Zatem 
prawidłowo powinno być "(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm). 

Przed podaniem publikatora ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 brak 
otwartego nawiasu: n(,,. 

W postanowieniu § 1 ust. 2 w słowie 11nad" brakuje litery "d" (przedostatnia 
linijka). 
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