Projekt

z dnia
.................................................................................................
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku
Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i poz. 568) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie w wymiarze
do 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku w wysokości 0,1%
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Ustala się opłatę dodatkową za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie
powyżej 10 godzin dziennie, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku w wysokości
0,5% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 2. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim
Nr 1 w Dzierżoniowie w wysokości 8,50 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/340/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca
2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 3316).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie
1) Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
Celem jest przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej
opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie
2) Aktualny stan faktyczny i prawny
Kwestię opłat w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie reguluje uchwała Nr XLVI/340/18
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych
za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie.
3) Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowym stanem prawnym
Projekt uchwały wprowadza zmiany w zapisach dotyczących zwolnień dla posiadaczy
Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny oraz rodzin wielodzietnych. Dotychczas w przypadku
uczęszczania do żłobka dwojga dzieci z jednej rodziny opłatę za pobyt obniżano o 50 %, natomiast
posiadacze Karty Dużej Rodziny byli zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku.
W obecnie podejmowanej uchwale, Rada Miejska Dzierżoniowa nie przewiduje możliwości
wprowadzenia okoliczności, w oparciu o które można zastosować zwolnienie.
Sytuacja taka
spowodowana jest wejściem w życie od 1 lipca 2019 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła zapis dot. objęcia rodziny wsparciem
finansowym w wysokości 500 zł na każde dziecko, bez względu na wysokość dochodów rodziny,
czy stan cywilny rodziców. Biorąc pod uwagę powyższą okoliczność, nie jest zasadnym
utrzymanie programu osłonowego na rzecz rodzin w postaci dofinansowania opłat za pobyt
dziecka w żłobku, z uwagi na otrzymywane przez rodziny bezpośrednie wsparcie finansowe na
każde dziecko jako działanie państwa mające na celu wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci
i przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb
życiowych i ich wychowywaniem. Z uwagi na powyższe, wprowadzenie ulg we wskazanym
zakresie jest bezzasadne.
Ponadto w projekcie uchwały przewiduje się zwiększenie maksymalnej kwoty dziennej opłaty
za wyżywienie do 8,50 zł. W związku ze wzrostem cen żywności na przestrzeni kilku lat oraz
zważywszy na konieczność zapewnienia dzieciom w żłobku wyżywienia zgodnie z wymaganiami
dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej,
opracowanych przez Instytut Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
zachodzi konieczność zwiększenia stawki żywieniowej do maksymalnej wysokości dziennej opłaty
za wyżywienie w wysokości do 8,50 zł. Podwyżka opłaty za wyżywienie umożliwi zapewnienie
standardów w zakresie aktualnych norm żywieniowych. Prawidłowo zbilansowana dieta dla dzieci
do 3 roku życia, musi zawierać kluczowe składniki potrzebne w prawidłowym rozwoju dziecka.
Do 3 roku życia u dzieci wyrabiają się preferencje smakowe. Dlatego najlepszym wyborem jest
żywność naturalna, świeża, pełnowartościowa dedykowana małym dzieciom.Nadążając i śledząc
aktualizacje wiedzy dotyczącej żywności i żywienia, od kilku lat podstawowym produktem jest
w żłobku mleko modyfikowane oraz kaszki na bazie tego mleka. Zgodnie z zaleceniami dziecko
powinno wypijać 2 kubki mleka modyfikowanego dziennie (2 x 200 ml), a co za tym idzie,
powinno być podawane w placówce codziennie. Na dzień dzisiejszy przy obowiązującej stawce
żywieniowej 7,50 zł mleko modyfikowane podawane jest dzieciom 3 razy w tygodniu. Koszt
mleka modyfikowanego np. Bebiko 800 g kształtuje się na poziomie 34 zł-36 zł, a jedna paczka
wystarcza na przygotowanie 27 porcji.
Kolejną grupę produktów w menu placówki stanowią owoce i warzywa, których ceny
w ostatnim czasie bardzo wzrosły.
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4) Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
Przyjęcie projektu uchwały spowoduje zwiększenie dochodów w budżecie Miasta w kwocie
wynoszącej ok. 27 000 zł rocznie.
5) Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
a)wewnętrzni:
- Biuro Rady Miejskiej,
-Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
b) zewnętrzni:
-Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie,
- Wojewoda Dolnośląski.
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