Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Jaworznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art 58 ust. 1, art 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) po
konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.
Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/563/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie § 4 otrzymuje brzmienie:
“Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 15 zł za każdy
dzień pobytu.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Obowiązująca obecnie stawka za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Jaworznie została wprowadzona w
2018 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/563/2018 z dnia 27 marca 2018 r. i wynosi 12 złotych za
każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku. Kwota ta nie była podwyższana od 3 lat.
W wyniku przeprowadzonych przez dyrekcję Żłobka negocjacji z firmami cateringowymi
przygotowującymi posiłki dla przedszkoli i żłobków na terenie Jaworzna ustalono, że w związku
z rosnącymi cenami żywności oraz usług cateringowych obecna stawka jest niewystarczająca do
zapewnienia przebywającym w nim dzieciom wyżywienia, zgodnego z wymaganiami dla danej grupy
wiekowej, a wynikającymi z aktualnych norm żywienia. Ponadto, problemem jest również mała liczba
firm cateringowych zapewniających posiłki dla żłobków, ze względu na konieczność zatrudnienia
dietetyka lub intendenta, specjalizujących się w przygotowywaniu jadłospisów dla małych dzieci.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Jaworzno, 1 października 2021 r.

Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia - Małgorzata Helbin-Więcek
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