
UCHWAŁA NR IX/92/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica oraz 

dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie dziecka w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),  art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica oraz dodatkowej 
opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka 
w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica wprowadza się następujące zmiany:

1. Przepis § 1 pkt a otrzymuje brzmienie: „a) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych 
do projektu pod nazwą „Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w Gminie Trzebnica” realizowanego w ramach Działania 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego - 
konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - na 
czas trwania w/w projektu tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. – nieodpłatnie. Po zakończeniu w/w projektu 
obowiązywać będzie opłata ustalona poniżej w pkt. b;”;

2. Przepis § 1 pkt b otrzymuje brzmienie: „b) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci spoza projektu 
wymienionego w pkt a) - 100,00 złotych (słownie: sto złotych) miesięcznie.”;

3. Przepis § 2  otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar  
opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie w Gminnych Klubach Dziecięcych, w miejscowościach: 
Księginice, Ligota, Kuźniczysko, położonych w Gminie Trzebnica - na kwotę 20,00 złotych (słownie: 
dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w Klubie w danym dniu.”;

4. Przepis § 3 pkt a otrzymuje brzmienie: „a) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych 
do projektu pod nazwą „Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w Gminie Trzebnica” realizowanego w ramach Działania 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego - 
konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - na 
czas trwania w/w projektu tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. - nieodpłatnie. Po zakończeniu w/w projektu 
obowiązywać będzie opłata ustalona poniżej w pkt. b; ”;

5. Przepis § 3 pkt b otrzymuje brzmienie: „b) dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci spoza projektu 
wymienionego w pkt a) - do 22,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa złote) dziennie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany do Uchwały Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnych
Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki
nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnych Klubach
Dziecięcych w Gminie Trzebnica.

Zmiany dotyczą:
1. Wydłużenia terminu zakończenia projektu „Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica” realizowanego w ramach Działania 8.4.1.
Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w Gminie Trzebnica - czas trwania
projektu do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
2. Zniesienia odpłatności za pobyt dziecka w Gminych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica
dla rodziców biorących udział w projekcie„Rodzice wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica” realizowanego w ramach Działania 8.4.1.
Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w Gminie Trzebnica - na czas trwania
projektu tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
3. Obniżenia wysokości opłaty za pobyt dziecka spoza projektu w Gminnych Klubach Dziecięcych
w Gminie Trzebnica do 100,00 złotych (słownie: sto złotych) miesięcznie;
4. Wzrostu dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin
dziennie w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica do kwoty 20,00 złotych (słownie
dwadzieścia złotych ) za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w Klubie w danym
dniu;
5. Ustalenia nowej maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka spoza projektu „Rodzice
wracają do pracy! - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Trzebnica”
realizowanego w ramach Działania 8.4.1. Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy
horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w
Gminie Trzebnica - do 22,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa złote) dziennie.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z urealnienia terminu realizacji wyżej wymienionego
projektu oraz z urealnienia kosztów całodniowego wyżywienia dziecka spoza projektu w
Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica. Przepisy zezwalają na wydłużenie wymiaru
opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin dziennie. Uchwała niniejsza określa koszt tej dodatkowej
opieki w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w danym
Klubie tj. w takiej samej wysokości jak w Gminnym Żłobku Dziecięcym w Trzebnicy. Obniżenie
opłaty stałej dla dzieci spoza projektu do 100 złotych za miesiąc ma zachęcić rodziców do
skorzystania z opieki ich dziecka w Gminnym Klubie. Rodzice biorący udział w projekcie nie
ponoszą opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Klubie aż do zakończenia projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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