UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
w Żłobku Miejskim nr 1 prowadzonym przez Gminę Miejską Wągrowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miejską Wągrowiec:
1/ w wymiarze do 10 godzin dziennie – 350,00 zł na miesiąc;
2/ wydłużony na wniosek rodzica ponad 10 godzin dziennie – 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości do 7,00 zł dziennie.
§ 3. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci korzystających z opieki żłobka, którzy są uczestnikami projektu
pn. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta” RPWP. 06.04.01-300019/15, są w całości zwolnieni od ponoszenia opłat, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.
Zwolnienie obowiązuje na czas trwania projektu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 5. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 730
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 409 ze zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę, opłaty
dodatkowej za pobyt przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
ustala rada gminy w drodze uchwały. W związku z powyższym niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie stałej
opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 350,00 zł na miesiąc, godzinowej opłaty za wydłużoną opiekę,
w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającego 10 godzin dziennie oraz
wprowadzenie maksymalnej opłaty za wyżywienie w wysokości 7,00 zł dziennie.
Zaproponowaną opłatę za pobyt oraz stawkę godzinową za wydłużoną opiekę w uchwale ustalono w efekcie
analizy sytuacji żłobków miejskich w zakresie liczby dzieci, godzin otwarcia, czasu pobytu dzieci oraz
kosztów funkcjonowania żłobków. Przyjmuje się zasady współfinansowania kosztów pobytu przez Miasto
i rodziców, z czego 67 % z nich obciąża Gminę Miejską Wągrowiec.
Z kalkulacji ekonomicznej, przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w miesiącu przez
10 godzin wynika, że średni koszt 1 godziny pobytu dziecka w żłobku wynosi 5,00 zł. Koszty obejmują: zakup
materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, zakup wody,
zakup środków czystości, koszt wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, zakup usług
telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy), zakup usług zdrowotnych, podróże
służbowe, koszty bhp, pomoc zdrowotna, PFRON, odpis na ZFŚS, koszty zatrudnienia kadry. Do kosztów
związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów inwestycji.
Uchwała określa także maksymalną wysokość stawki żywieniowej. Faktyczna wysokość opłaty za
wyżywienie będzie ustalana w oparciu o obowiązujące normy wagowe i kaloryczne z uwzględnieniem
aktualnych cen artykułów spożywczych.
Szczegółowe zasady naliczania opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku
reguluje Statut Żłobka Miejskiego Nr 1 w Wągrowcu.
Działalność Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu w okresie pierwszych 12 miesięcy będzie dofinansowana
że środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności
zawodowej mieszkańców miasta”, RPWP.06.04.01-30-0019/15.
Opłata za udział w projekcie bądź zwolnienie z opłaty zostanie uregulowane w umowie uczestnictwa
w projekcie, zawartej pomiędzy Żłobkiem Miejskim nr 1 w Wągrowcu, a uczestnikiem projektu
(rodzicem/opiekunem dziecka uczęszczającego do żłobka). Przedmiotem umowy będzie świadczenie opieki
żłobkowej nad dzieckiem, w nowo powstałej jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec. Natomiast
Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu po zakończeniu realizacji ww. projektu, zgodnie z zasadami funkcjonowania
tego rodzaju podmiotów będzie pobierał od rodziców/opiekunów opłaty dwojakiego rodzaju tj. opłatę za pobyt
dziecka w żłobku oraz opłatę za wyżywienie.
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