
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Żłobka w Namysłowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/315/14 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 
o nazwie Żłobek w Namysłowie, zmienia się § 5 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„Opłata za pobyt w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku wynosi 70% wartości kwoty 
ustalonej za każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku. Zwrot nadpłaconej kwoty następuje
w formie odpisu od opłaty należnej za następny miesiąc, a w przypadku braku możliwości 
dokonania odpisu, w formie wypłaty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w statucie żłobka
winny być określone zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
w żłobku. W aktualnie obowiązującym statucie zasady te określone są w następujący sposób:

„§ 5. 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku miesięczna opłata za jego pobyt, podlega
proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień jego nieobecności. Zwrot opłaty następuje w formie
odpisu od opłaty należnej za następny miesiąc, a w przypadku braku możliwości dokonania odpisu
w formie wypłaty.

2. Opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka
w Żłobku. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od opłaty należnej za następny miesiąc,
a w przypadku braku możliwości dokonania odpisu w formie wypłaty.”.

Proponuje się zmianę ust. 1 w taki sposób, że opłata za pobyt w przypadku nieobecności dziecka
w Żłobku wynosiłaby 70% wartości kwoty ustalonej za każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku (aktualnie
to kwota 10,00 zł). Propozycja ta podyktowana jest faktem, iż żłobek cały czas musi być gotowy na
przyjęcie dziecka. Cały czas ponoszone są koszty związane z eksploatacją pomieszczeń oraz
zatrudnieniem pracowników, bez względu na to czy dziecko jest obecne w żłobku, czy też nie, stąd
propozycja pobierania obniżonej opłaty za gotowość przyjęcia dziecka w zadeklarowanym przez
rodziców terminie. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, iż w 2014 r. żłobek dotowany był w znacznym
stopniu ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH -
edycja 2014”. W roku 2015 środki finansowe na funkcjonowanie miejsc żłobkowych utworzonych przy
współudziale „Malucha” zostały znacznie zmniejszone, a ponadto ze względu na dużą liczbę zgłoszonych
dzieci, od września b.r. planowane jest utworzenie nowych miejsc w żłobku.

Projektodawca: Burmistrz
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