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in -1“ 0 W Iprojfikcifi uchwaly nr w sprawie ustalenia oplat za pobyt i wyzywienie dzieci
objgtych opiekq w Zhbkach Miejskich w Gliwicach nalciy wprowadzié nastuppujqce zrniany:

1) § 2. otrzymuje nastqpujqce brzrnienic:

,,Usta]a siq: dodatkowq oplatq: za kazdq rozpoczgtq godzinq opieki w Zlobkach Miejskich
w Gliwicach powyiej wymiaru okreélonego w § I ust. I w wysokoéci 15,00 zl.”

§ 6. otrzymujc nastqpujqce brzmienie:

,,Uchwala wchodzi w iycie z dniem 1 lipca 2022 r. i podlcga ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym
Wojewédztwa $lqskieg0.”

Uzasadnienie

§ 2. Brak slowa ,,oplata”.

§ 6. Nadanie daty, od ktércj uchwala bzgdzic obowiqzywala w zwiqzku z podaniem informacji

0 dopuszczeniu projektu uchwaly na scsjnp Rady Miasta w dniu 9.06.2022r.
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PROJEKT urn. + 2 SQ
UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 4| usl. 1, art. 41 a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca I990 r.
0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1372 z péin. zm.), art. 58 ust. I art. 59 usl. 2, art. 23 oraz art.
12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzieémi w wicku do lat 3 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z
pdin. zn1.) na wniosek Grupy Mieszkaficéw

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co Il3SfQpllj62

§ 1. 1. Ustala siq staiq miesiqcznq Ophtq za pobyt dziecka w Zlobkach Miejskich w Gliwicach do 10 godzin
dziennie w wysokoéci 560 Z1.

2. Ustala sic; zwolnienie w wysokoéci 100,00 21 z op1aty okreélonej w ust. 1 za kaide dziecko, w przypadku
gdy dwoje lub wiqcej dzieci z rodziny korzysta z opieki w ilobku, publicznym lub nicpublicznym przedszkolu
lub niepublicznej instytucjonalnej formie opieki na dzieémi w wieku do lat 3. Zwolnicnic przyshlguje
na wniosek rodzica/opiekuna prawncgo.

§ 2. Ustala si¢ dodatkowq za kazdq rozpoczgtq godzimp opieki w Zlobkach Miejskich w Gliwicach powyzej
wymiaru okreélonego w § 1 ust. 1 w wysokoéci 15,00 z1.

§ 3. Ustala sic; maksymalnq wysokoéé op1aty za wyzywienie dziecka objgtego opiekq w Ziobkach Miejskich
w Gliwicach w wysokoéci 10,00 z1dziennie.

§ 4. Traci moc uchwa1a nr XXXIV/739/2022 Rady Miasta Gliwicc z dnia 10 marca 2022 roku r. w sprawie
ustalenia op1at za pobyt 1 wyzywienie dzieci objgtych opiekq w Z1obkach Miejskich w Gliwicach.

§ 5. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

' § 6. Uchwa1a wchodzi w iycie z dniem i podlega og1oszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa
Slqskiego.
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Uzasadnienie.

Zgodnic z art. 58. 1 , art. 59 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2021 r. 0 opiece nad dzicémi
w wiékli do lat 3 Rsida Gminy ustala wysérkbéé oplaty za pobjit, maksymalnq wysokdéé oplaty is wyzywiénié
i wysokoéé dodaflcowej oplaty za wydluzony ponad 10 godzin pobyt dziecka w ziobku prowadzonym przcz
gminq.

W zwiqzku z przerzucenicm na rodzicéw, ktérzy otrzymujq doclatkowe érodki z budzctu Pafistwa na opiekr;
nad dzieémi, wszystkich kosztéw zwiazanych z podwyzkami funkcjonowania zlobkéw, przedldada sic; projckt
uchwa1y zmniejszajqoy skalr; podwyzek. Zaproponowana w projekcic kwota uwzglqdnia wzrost kosztéw
utrzymania jednego Miccka w zlobku miejskim wzglqdcm roku 2021. Rodzicc, ktbrzy otrzymujq wsparcic
rzqdowcgo programu RKO lub/i dofinansowania w kwocie 400z1w caioéci przekazuja je na eel pobytu dziecka
w Z1obku z uwzglqdnieniem kosztéw zwiazanych ze skala inflacji. Dodatkowo opiekunowie partycypuja
w oplatach dotyczqcych pobytu tj. komitet rodzicielski, slrodki higieniczne oraz wyzywienia.

Przed1ozony__ p_rojekt_uchwa1y jest kompromisem pomiqclzy koniecznoéciq _zwi¢kszenia wydatkéw za pobyt
dziecka w Zlobkach Miejskich w Gliwicach, a realnymi w odczuciu wnioskodawcéw jako strony spoleczncj
- mozliwoéciami finansowymi rodzicéw dzieci korzystajqcych z opieki zlobkéw. Prqponowane oplaty
sq mozliwe do poniesienia przez opiekunéw i uwzglgdnia ich statut majatkowy, co ma niebywale znaczenie
w szczegélnoéci dla rodzin wielodzietnych, gdzie dochéd na osobq jest relatywnie nizszy. Im wyzsze oplaty
za pobyt dzieci w zhabku tym wyzsze ryzyko wzrostu probleméw dotyczacych aktywizacji zawodowcj
opiekunéw i wykluczenia zawodowego. Celem tej uchwary jest przeciwdzialanie tym niepokojacym
zjawiskom.

K¢>ni<=¢?m.<.>$¢ P<>dwy;1<.i= wvnikaj4<_=@ z<.= wzrwv <=<1=n.. Zvstala vwzshdnivna W niniejszym p.r<_>j¢1.<<=i*‘= "<.=hwa*y-
Dziqki temu projektowi umozliwia sic; pozostawienie czqéci érodkéw z rzqdowego wsparcia dla rodzin
do dyspozycji rodzicéw. Pozwola one na wspieranie ogéhaego rozwoju dzieci poprzez zajgcia dodatkowe, bgdz
uzupe1niajqce. Uwagq zwraca réwniez mozliwoéé przeznaczenia tych funduszy na zapewnienie opieki poza
z1obkiem np. wynagrodzenie opiekunki w symacjach, kicdy rodzic zmuszony jest taka opickq zapcwnié.

Wskazana w projckcie uchwaiy oplata za wyzywanic jest opiate; maksyrnalna, a jcj faktyczna wysokoéé
okreélona zostanic zarzqdzcniem dyrektoréw Z1obk6w Micjskich i wynikaé b¢c1zie z analizy faktycznych
wydatkéw ponoszonych przez Z1obki Miejslde na zakup artykuléw spozywczych wykorzystywanych
do przygotowania posflkéw dla dzieci.

Zmianic ulcgnie dodatkowa oplata w wysokoéci 15.00 z1 za kazdq rozpoczqta goclzim; wydluzonego czasu
opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie w zwiazku z podwyzszeniem minimalncj stawki godzinowcj
za pracq: w 2022.
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Gliwice, dnia 26 maja 2022 r.

Sz. P.
Mare]! Pszonak
Przewodniczqcy
Rady Miasta Gliwice
ul. Zwyciqstwa Z 1
44-100 Gliwice

OPINIA PRAWNA

dotyczyz projektu uchwa1y Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia ophat za pobyt
i wyzywienie dzieci objqtych opiekq w Z1obkach Miejskich W Gliwicach,
autorstwa Grupy M1esz1<ar'1c6w

Do przekazanego projektu uchwa1y nie zg1aszam uwag natury merytorycznej.

Zwracam jednak uwagg na nastqpujqce uchybienia formalne.

W podstawie prawnej projektu uchwa1y po art. 40 i slcrécie ,,ust" brak kropki.
Tekst jednolity ustawy 0 samorzadzie gminnym zosta1 opublikowany w Dzienniku

Ustaw z 2022 r. poz. 559, a po tej publikacji wesz1y w zycie juz 2 zmiany tej ustawy. Zatem
praw1d1owo powinno byé ,,(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z pézn. zm].

Przed podaniem publikatora ustawy 0 opiece nad dzieémi W wieku do lat 3 brak
otwartego nawiasu: ,,[,,.

W postanowieniu § 1 ust. 2 w s1owie ,,nad“ brakuje litery ,,d“ (przedostatnia
linijka).
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