
Proiekt

zdnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej oplaty za wyzywienie oraz warunkow 
cz^sciowego zwolnienia od ponoszonych optat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym

w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 list. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z2019r., 
poz. 506 , poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece 
nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, poz. 730.), uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. W Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim zwanym dalej „Zlobkiem” ustala si?:

1) oplat? za pobyt dziecka w Zlobku w wysokosci 280 zl. miesi?cznie,

2) oplat? dodatkow^ za wydtuzony pobyt dziecka w Zlobku w wysokosci 35 zl za kazdg rozpocz?t^ godzin?
opieki,

3) maksymaln^ wysokosc oplaty za wyzywienie dziecka obj?tego opiekg w Zlobku w wysokosci
140 zl miesi?cznie obejmuj^ koszty produktow do sporz^dzenia posilkow.

§ 2. 1. Rodzice/opiekunowie prawni, ktorych dwoje lub wi?cej dzieci rownoczesnie korzysta z opieki Zlobka, 
zwolnieni s^ cz?sciowo od ponoszenia oplaty za pobyt dziecka, o ktorej mowa w § 1 pkt 1, drugiego i kazdego 
kolejnego dziecka do wysokosci 140 zl za kazde dziecko.

2. Cz?sciowe zwolnienie z oplaty za pobyt dziecka, nast?puje na wniosek rodzicow/opiekunow prawnych.

§ 3. Traci moc Uchwala Nr VI1I/147/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 27 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej oplaty za wyzywienie oraz warunkow cz?sciowego 
zwolnienia od ponoszonych oplat za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 
zmieniona Uchwal^ Nr X1V/269/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 201 Ir. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, wysokosd 
oplaty za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim oraz opiaty dodatkowej za 
zwi^kszony wymiar opieki w zlobku (ponad 10 godzin dziennie), utworzonym przez Miasto Piotrkdw 
Trybunalski oraz maksymalna wysokosc opiaty za wyzywienie ustala Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w drodze uchwaly. Opiaty za pobyt dziecka w zlobku, wptacane przez rodzicow/opiekunow prawnych wnoszone 
S3 na rzecz budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Proponowane w projekcie uchwaly rozwi^zania zakladaj^ ustalenie maksymalnej wysokosci opiaty za 
pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim na poziomie 280,00 zl. miesi^cznie 
oraz ustalenie maksymalnej opiaty za wyzywienie dziecka obj^tego opiek^ ;ztobka na poziomie 140 zl 
miesi^cznie - przy zalozeniu, ze ^redni koszt opieki nad dzieckiem w zlobku, funkcjonuj^cym w formie 
jednostki budzetowej pokrywany z budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020,w przeliczeniu na 
jedno dziecko b^dzie wynosic okolo 1.039 zl. Niniejszy projekt przewiduje rowniez mozliwosc cz^sciowego 
zwolnienia od opiaty miesi^cznej za pobyt do 140 zl, w przypadku korzystania z using zlobka przez rodzehstwo.

W budzecie Miasta na rok 2020 srodki zabezpieczone na funkcjonowanie Miejskiego Zlobka 
Dziennego wynosz^ 1.608.050,00 zl. W 2020 r. z tytulu oplat wnoszonych przez rodzicow /opiekunow 
prawnych w zlobku zaplanowano dochod w wysokosci okolo 386.000,OOzl. (z czego 308.000 oplata za pobyt 
w Zlobku, 78.000 oplata za wyzywienie).

Zgodnie z art. 12 ust.3 ww. ustawy - w szczegolnie uzasadnionych przypadkach - wymiar opieki w zlobku 
(do 10 godzin dziennie) moze bye na wniosek rodzicow dziecka wydluzony za dodatkow^ opiaty. Natomiast 
wysokosc tej opiaty w drodze uchwaly ustala Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Proponuje si? ustalenie 
opiaty dodatkowej na poziomie 35zl za kazd^ rozpocz?t3 godzin? opieki.

Proponowane podwyzszenie opiaty za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym podyktowane jest 
ustaleniem wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2020 roku w wysokosci 2.600,00 zl. (Rozporz^dzenie Rady 
Ministrow z dnia 10.09.2019 rok w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac? oraz wysokosci 
minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1778). Koszty wynagrodzeh pracownikow rosn^ 
w 2020 roku o 174.805,00 zl. Wzrost wynagrodzeh z tego tytulu dotyezy 23 pracownikow zatrudnionych 
w zlobku. L^czny stan zatrudnienia w placowce wynosi 26 osob.
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