Protokół nr 7 / 2011/ VI
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 14 czerwca 2011 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Poznańska 115
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00.
Godzina zakończenia posiedzenia: 17.35.
Obecni członkowie Komisji: Stanisław Walter – Przewodniczący Komisji
Maria Zgoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Władysław Olejniczak – członek Komisji
Michał Przybecki – członek Komisji
Mirosław Sroka- członek Komisji
Henryk Witkowski – członek Komisji
Dorota Żakowska – członek Komisji
Prowadzący obrady : Stanisław Walter
Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad także poprzez ogłoszenie w BIP.
Stwierdzenie quorum – Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia
posiedzenia.
Goście: Bogusława Świerkiel – Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej
(lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Porządek obrad Komisji Edukacji :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Prezentacja projektów uchwał związanych z powstaniem i funkcjonowaniem żłobków.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Stanisław Walter otworzył posiedzenie Komisji Edukacji,
powitał zgromadzonych członków i gościa, po czym przedstawił porządek obrad. Dzisiaj
Komisja zajmie się tematyką żłobków, która jest nowym zagadnieniem z punktu widzenia
funkcjonowania w strukturze Gminy.
Pani B. Świerkiel przypomniała, że 4 lutego 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad
dziećmi w wieku do lat trzech , czyli o naszych najmłodszych dzieciach, uczęszczających do
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żłobków i klubików dziecięcych. Ustawa jest bardzo obszerna, zmienia zasady uczęszczania
do żłobków i funkcjonowania tych placówek, sytuuje żłobki w innej strukturze niż
dotychczas-nie muszą być one już prowadzone przez ZOZ-y, lecz mogą je prowadzić Gminy i
osoby, którym Gmina takie zadania zleci.
Z punktu widzenia przytoczonej na wstępie ustawy wprowadzono trzy formy dziennej opieki
nad najmłodszymi: żłobek, klubik dziecięcy i dzienny opiekun – te placówki mogą być
prowadzone przez Gminę lub być zlecane innym podmiotom. Jest jeszcze jedna forma opieki
– instytucja niani, z którą Gmina nie podpisuje umowy, lecz umowę cywilnoprawną zawierają
rodzice dziecka z nianią.
Z punktu widzenia niniejszej ustawy Gmina jest zainteresowana trzema pierwszymi
wymienionymi powyżej formami dziennej opieki nad najmłodszymi, a ustawa nakłada na
Gminę obowiązek podjęcia uchwał w sprawie funkcjonowania tych placówek, między innymi
takich jak wysokości opłat za wpisanie do rejestru (już podjęta i nie nastręczała problemów).
Pierwsza propozycja uchwały na sesję w dniu 28 czerwca to projekt w sprawie ustalenia
maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
Opiekuna w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie – tutaj reguły są jasne. Gmina natomiast ma obowiązek podjęcia uchwały o
wynagrodzeniu opiekuna i projekt takiej uchwały wraz z uzasadnieniem zostaje właśnie
radnym przedłożony. Pani B. Świerkiel przedstawiła tę tematykę na posiedzeniu Wójta i
przyjęto, że stawka Szacunkowo można wyliczyć, że na jednego dziennego opiekuna będzie
przewidzianych pięć miejsc. Projekt uchwały zakłada wynagrodzenie dziennego opiekuna w
wysokości 3,5 złotych za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym
dzieckiem. Zakładamy, że wszystkie koszty będą generowane od 2012 roku. Na wszystkie
wydatki potrzebujemy rocznie (według szacunków) 390 tysięcy złotych, które musimy
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obowiązkowego (OC) i ten obowiązek również spoczywa na Gminie. Szacujemy, że na
opiekuna wypadnie 50 miejsc. Dotychczas żadna osoba chętna na pełnienie takiej roli jeszcze
się do nas nie zgłosiła, niemniej jednak uchwałę w tej sprawie mamy obowiązek podjąć.
Kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna. Chodzi tu o opłatę, którą musi ponieść rodzic. Różnica między stawką
wynagrodzenia opiekuna a wpłatami dokonanymi przez rodziców (za pobyt i za wyżywienie)
to będzie koszt, który będzie faktycznie musiała ponieść Gmina. Ustaliliśmy, że opłata za taki
pobyt dziecka wyniosłaby 1,5 złotych za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Taki
koszt miesięczny dla rodzica wyniósłby zatem około 400 złotych miesięcznie (według
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kalkulacji sporządzonej przez Dyrektora GJO. Resztę dopłaci Gmina. W Gminie jest ponad
800 dzieci w wieku do 3 lat. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, ile rodziców zgłosi chęć oddania
dzieci na jedną z trzech form opieki.
Trzeci projekt uchwały dotyczy przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami. Gmina ma tu obowiązek skontrolować lokal przed podpisaniem
umowy z opiekunem lub placówką (żłobkiem). Planujemy, że raz w roku kontrole będą
dokonywane zawsze, doraźne kontrole (na skargi i monity) będą w miarę potrzeb. Po
otwarciu placówki w ciągu miesiąca też odbywane będą kontrole . Osoba kontrolująca będzie
miała szeroki wachlarz uprawnień (ogląda lokal, ma wgląd do dokumentów, w tym
kadrowych – potwierdzających kwalifikacje).
Ostatnia uchwała dotyczy wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne. Jeśli Gmina
sama nie założy żłobka (a nasza Gmina do takich właśnie na ten moment należy) – gdy
zgłoszą się osoby chętne do prowadzenia żłobka, udzieli dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących takie placówki na poziomie 350 złotych na każde dziecko do lat 3, zamieszkała
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, objęte opieką. Dotychczasowe doświadczenia z
placówkami prywatnymi (przedszkolami) pokazują, że placówki rozliczają się w sposób
skrupulatny i rzetelny.
Radny H. Witkowski wyraził swoje zdanie na temat prezentowanych projektów uchwał –
uważa że sformułowanie dotyczące pobytu u opiekuna powinno znaleźć się sformułowanie
„dziennej opieki” zamiast „faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem”. Dyrektor
GJO przyznała rację radnemu H. Witkowskiemu i obiecała zastanowić się nad ostatecznym
zapisem. Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy się dokładnie zastanowić nad
zapisami, by Wojewoda nie uchylił nam uchwały. Chętni do prowadzenia wspomnianych
placówek dla małych dzieci muszą złożyć odpowiednie wnioski do końca sierpnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji protokołowała:
Katarzyna Antos
Przewodniczący Komisji
Stanisław Walter
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