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BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20

74.320 Bar!inek

Mariusz Maciejewski
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Barlinku

ROSK.I. 0006.1.2021 Barlinek, dnia 16.09.2021 r.

Dotyczy: Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
Miejskim w Barlinku

Kieruje do Pana projekt uchwały zmieniaj qcej uchwałę -w sprawie ustalenia wysokości

opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Barlinku prowadzonego przez Gminę Barlinek

celem uchwalenia zmian na najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Zmiana dotyczy wysokość opłaty
za wyżywienie w żłobku.
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Projekt

UCHWAŁA NR .../..../2021
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia ... września 2021 r.

zmieniająca uchwala w sprawie ustalenia wysokości opłah za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Barlinku

Na podstawie art. 58 ust. l ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. póz. 75. 952) uchwala się. co następuje:

§ l. W uchwale nr L 610 2014. \v sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
\\ ^tobku Miejskim w Barlinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. póz.
1981. 1982. z 2020 r. póz.2644.5789). $ 2 ust. l otrzvmuje brzmienie:

..$ 2.1. Ustala się maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie \\ żłobku w
wysokości 9.00 zlotvch dziennie.".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Barlinka.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Wojen-ództwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od l
października 2021 r.
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UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka w Żłobku Miejskim w Barlinku w zakresie zmiany maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie w żłobku.

Zgodnie z przepisem art. 58 ust. l ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, ustala się
w drodze Uchwały Rady Miejskiej.

Od 2014 do 2020 roku w Gminie Barlinek obowiązywała niezmienna opłata za wyżywienie dziecka w
żłobku w wysokości 7,00 zł dziennie.

Uchwałą z dnia 30 listopada 2020 r. Rada Miejska w Barlinku przyjęła stawkę żywieniową dzienną w
wysokości 8,00 zł. Uzasadnienie - wzroście cen wielu artykułów spożywczych, szczególnie w okresie
roku 2020.

Ze względu na wzrost cen w ostatnim roku mając na uwadze zachowanie nonn żywieniowych dla
dzieci proponuje się przyjąć dzienną stawkę żywieniową od dnia 01 października br. w Żłobku Miejskim
w Barlinku w wysokości 9,00 zł.

Dzienna stawka żywieniowa została określona w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych wedhig
aktualnych cen żywności oraz norm żywienia obowiązujących w żłobkach, opracowanych przez Instytut
Żywności i Żywienia im. prof. drą med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, zgodnie z art. 22 powyższej
ustawy (taka również obowiązuje w naszych przedszkolach).

Symulacja finansowa*:

*przy założeniu 21 dni roboczych oraz najniższego miesięcznego ^vynagrodzenia za pracę:

KOSZTY Żłobek miejski UWAGI

Koszt wyżywienia
Kwota zaproponowana

8,00x21=168,00
Opłata za pobyt - stała
RAZEM

16% x 2800,00 =448,00
616,00

Aktualna kwota za wyżywienie
w żłobku wynosi 8,00 zł dziennie.
W przypadku nieobecności
dziecka w żłobku, od kwoty 168 zł
odejmuje się kwotę za wyżywienie
zgodną z liczbą dni nieobecności
dziecka w placówce.
Opłata za pobyt dziecka w żłobku
jest stała i wynosi 16%
minimalnego \yynagrodzenia za
pracę obowiązującego w danym
roku budżetowym. W opłacie
może zostać udzielona ulga,
określona w uchwale w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka w Żłobku Miejskim
w Barlinku.

Koszt wyżywienia
Kwota zaproponowana

Oplata za pobyt - stała
9,00x21=189,00

16% x 2800,00 =448,00
RAZEM 637,00

Proponowana kwota za
całodzienne wyżywienie w żłobku
9,00 zł dziennie. Wzrost opłaty
miesięcznie o 21 zł.
Opłata za pobyt dziecka w żłobku
nie zmienna 16% minimalnego
wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku
budżetowym.
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