Elektronicznie podpisany przez:
RYSZARD WIKTOR
dnia 28 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR XVIII/145/20
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.)
– Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale 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.(Dz.Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 2011), wprowadza się następujące zmiany:w § 1 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Ustala się miesięczną stałą opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 roku.
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Uzasadnienie
Aktualnie opłata za pobyt dziecka w żłobku naliczana jest za każdą godzinę pobytu dziecka,
co w przypadku dłuższej nieobecności skutkuje brakiem wpłat rodziców, natomiast miejsce w żłobku jest
zajęte. Wprowadzenie stałej opłaty za żłobek spowoduje realny plan dochodów żłobka oraz zmobilizuje
rodziców/opiekunów dzieci do posyłania ich do placówki lub w przypadku braku potrzeby przebywania dziecka
w żłobku, wypisanie go i równoczesne zwolnienie miejsca dla innych dzieci, których rodzice oboje pracują.
Zgodnie z obowiązującymi w Gminie Stronie Śląskie stawkami za pobyt dziecka w żłobku, w 2020 roku
koszty pobytu dziecka przy średnio siedmiogodzinnym pobycie i stawce godzinowej 1,90 zł oraz średnio
20 dniach roboczych w miesiącu, opłata miesięczna wniosłaby ok. 13,30 zł/dzień, co w miesiącu kształtuje się
w wysokości 266 zł. Planowana zmiana kosztów pobytu dziecka w żłobku od nowego roku szkolnego
2020/2021 roku kształtuje się w wysokości 260 zł, ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę w roku
2020 wynosi 2600 zł.
Z przedstawionej analizy wynika, że koszty pobytu dziecka w żłobku będą podobne z tym, że opłata będzie
dokonywana przez rodziców bez względu na to, czy dziecko będzie systematycznie uczęszczało do żłobka czy
tez nie. Pozwoli to na świadome zapisywanie rodziców dzieci do żłobka, skutkujące uczęszczaniem dzieci oraz
stałe dochody żłobka.
Pozostawia się maksymalną kwotę dziennego wyżywienia w żłobku w wysokości 5 zł i zgodnie z umową
zawarta z rodzicami/opiekunami, kwota ta będzie naliczana za faktyczną obecność dziecka w żłobku.
Zgodnie z powyższym, podjęcie uchwały dotyczącej zmiany opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie jest zasadne.
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