UCHWAŁA NR XLVIII/397/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków
zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu
Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) 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 2013 r. poz. 1457)
Rada Miasta Bolesławiec
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale żłobkowym
w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 0,085 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony czas pobytu dziecka w oddziale żłobkowym powyżej 10
godzin, za każdą rozpoczętą godzinę opieki, w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w wysokości 6 zł.
§ 3. W przypadku, gdy do oddziału żłobkowego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłaty
o których mowa w § 1 obniża się o 50 % na każde następne dziecko.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. KZK/KZK
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)
wysokość opłaty za pobyt dziecka i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy
w drodze uchwały. Może również, w drodze uchwały, określić warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od ponoszenia opłat.
Określona w uchwale opłata za pobyt dziecka obejmuje świadczenia określone w art. 10 w/w ustawy,
tj.:
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1074) od
1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w wysokości 1680 zł.
W związku z tym opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do lat 3 wyniesie 1,43 zł
za 1 godzinę pobytu. Zakładając, że dziecko będzie objęte opieką przez 9 godzin dziennie, rodzic
poniesie miesięczną opłatę w wysokości 270,27 zł (9 godz. x 1,43 zł x śr. 21 dni) plus opłatę za
wyżywienie w wysokości 126 zł (6 zł x śr. 21 dni). Ogółem 396,27 zł miesięcznie.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. KZK/KZK
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