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z dnia  17 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego 
opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust.1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm),
 Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia
z ponoszenia opłat w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 4 złote (cztery złote) za 
każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa 
Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

W związku z realizacją w Gminie Kluczbork zadań w zakresie opieki nad dziećmi do ukończenia

3 roku życia, uchwałą Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków

zwolnienia z ponoszenia opłat, uchwalono stawkę odpłatności rodzica za godzinę opieki nad

dzieckiem w wysokości 2 zł. Od stycznia 2017 roku znacznie wzrosły koszty wynagrodzenia

dziennego opiekuna, gdyż dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach

o świadczenie usług obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł. A dodatkowo

minimalna stawka godzinowa, wzrosła o stopień równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia

ustalanego dla pracowników. Od 1 stycznia 2017 r. przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za

pracę wynoszącego 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów

cywilnoprawnych wynosi – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę pracy. Ponadto dzienni

opiekunowie wyłonieni w konkursie ofert na 2017 rok, deklarują opiekę nad jednym lub dwojgiem

dzieci. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie dla dziennych opiekunów i rodziców dzieci. Jednak

po zmianie stawki minimalnego wynagrodzenia również bardzo drogie dla gminy rozwiązanie,

gdyż dotychczas dopłata gminy do opieki nad dzieckiem do ukończenia 3 roku życia wynosiła 400

zł we wszystkich instytucji sprawujących opiekę nad małym dzieckiem. Opłata za opiekę nad

dzieckiem u dziennego opiekuna była niższa niż opłata rodziców mających swoje dzieci w żłobku.

I z pewnością dużo niższa niż koszty opłacenia niani do dziecka. Dlatego należy zwiększyć udział

rodziców dziecka będącego pod opieką dziennego opiekuna.

W związku z powyższym zasadnym jest zmiana uchwały poprzez zmianę ustępu 1 w paragrafie 1

uchwały.
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