Projekt
z dnia 6 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub
klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.
Dz. U. z 2021r. poz. 75, z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych
przez Gminę Mikołów w wysokości 240,00 zł.
2. Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie, wynosi 21,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.
3. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 7,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie
im. Tadeusza Więcka.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.58.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 75) w związku ze wzrostem kosztów utrzymania placówki Burmistrz
Mikołowa wnioskuje o podwyższenie opłaty stałej oraz stawki żywieniowej.
Na dzień dzisiejszy obowiązująca opłata stała to kwota 220,00 zł a opłata za stawkę żywieniową
wynosi 6 zł. Propozycja opłaty stałej to kwota 240,00 zł natomiast stawki za wyżywienie 7 zł.
W chwili obecnej koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku wynosi ok 1130 zł miesięcznie.
Wynika z tego, że udział kosztów ponoszonych przez rodziców w wymiarze 220,00 zł jest
mniejszy niż 20 % całości kwoty.
Podwyżka jest spowodowana zwiększeniem płacy minimalnej a także wzrostem cen energii
elektrycznej, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości, artykułów gospodarczych, środków
czystości (artykuły niezbędne do utrzymania wysokich standardów wymaganych przez Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną).
Placówka w obecnej siedzibie działa od 2012 r. w wyniku czego nastąpiła konieczność częściowej
wymiany wyposażenia oraz odświeżenia pomieszczeń.
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