UCHWAŁA NR XIX/136/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 58, ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011
roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami) – Rada Miejska w Stroniu
Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za godziny pobytu dziecka w żłobku, zadeklarowane przez rodzica (opiekuna
prawnego) w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Żłobka, w wysokości 1,10 PLN za godzinę pobytu, obejmującą
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1. będzie waloryzowana corocznie z dniem 1 stycznia proporcjonalnie do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego corocznie w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
§ 2. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka,
dzienny pobyt dziecka w tej placówce może być wydłużony poza limit 10 godzinny określony w art. 12 ust. 2.
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 , za dodatkową opłatą w wysokości 30,00 PLN za każdą rozpoczętą
dodatkową godzinę pobytu dziecka w żłobku.
2. Maksymalny dzienny pobyt dziecka w żłobku nie może przekroczyć 12 godzin.
§ 3. 1. Ustala się maksymalną dzienną stawkę opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 5,00 PLN.
2. Opłata za wyżywienie obejmuje koszty zakupu surowców zużytych do przygotowania posiłków.
§ 4. 1. Rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia się o 50% z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
uchwały :
1) za drugie i każde następne dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka,
2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w przepisach
o pomocy społecznej.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko z jednego tytułu i udzielane jest na pisemny wniosek
rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń, sposób pobierania i zwrotu opłat za świadczenia zostaną określone
w umowie cywilno – prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2012 roku.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235
ze zmianami) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo
u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.
Ustalenie stawki godzinowej w miejsce opłaty za świadczenia żłobkowe spowoduje, że rodzic będzie miał
możliwość dostosować czas pobytu dziecka w żłobku do swoich możliwości finansowych i płacić za faktyczny
czas przebywania dziecka w żłobku. Ponadto w nowej ustawie zawarty jest zapis, z którego wynika możliwość
złożenia przez rodzica wniosku o wydłużenie wymiaru opieki nad dzieckiem w żłobku za dodatkową opłatą
wniesioną przez rodzica. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie
względem każdego dziecka. Proponuje się wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 30,00 PLN za każdą
rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki , co jest niezbędne , żeby opłacić opiekuna w godzinach nadliczbowych oraz
zapewnić dziecku dodatkowy posiłek. Natomiast na podstawie art. 59 cytowanej ustawy opłaty, o których mowa
w art. 58 ust. 1 wnoszone przez rodziców z tytułu korzystania ze żłobka i klubu dziecięcego utworzonych przez
gminę oraz usług dziennego opiekuna, są wnoszone na rzecz gminy. Rada gminy może ponadto określić, w drodze
uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. W związku z tym w § 4 projektu
uchwały zostały zawarte warunki jakie musi spełnić rodzic (opiekun prawny), aby mógł być zwolniony
z częściowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku. W tym stanie rzeczy zasadnym jest podjęcie przedmiotowej
uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Stronie Śląskie.
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