UCHWAŁA NR XX/147/2020
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/315/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Baranów oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r.,
poz. 713) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.
Dz. U z 2020 poz. 326 ze zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LX/315/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Baranów oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie dziecka w żłobku § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ § 3.1 Ustala się maksymalną wysokość opłaty
za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na kwotę 7,50 zł (słownie: siedem 50/100 zł).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 2 listopada 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Kremer
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/147/2020
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 22 września 2020 r.
Przepisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakładają na organ
prowadzący obowiązek ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie. Opłaty te wnoszone są na rzecz Gminy Baranów.
Gmina Baranów powołała jednostkę budżetową zwaną Żłobkiem Gminnym. Jednostka ta zapewnia
opiekę nad dziećmi w wymiarze do 9,5 godzin dziennie. Godziny pobytu dziecka w żłobku uzgadniane są
indywidualnie z rodzicami / prawnymi opiekunami.
Dyrektor Żłobka zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie maksymalnej stawki żywieniowej z uwagi na
fakt, że dotychczasowa wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dziecka w żłobku w wysokości 6,50 zł
jest nie wystarczająca i nie pozwala na spełnienie wymagań dotyczących norm żywieniowych dla dzieci
w wieku do 3 lat.
Żłobek Gminny ponosi coraz większe koszty żywienia dzieci ze względu na znaczący wzrost cen
artykułów spożywczych. Maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie określona w niniejszej
uchwale została ustalona w wysokości kwotowej stanowiącej wartość 7,50 zł dziennie.
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