UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych
opiekunów oraz dzienni opiekunowie prowadzący działalność na własny rachunek mogą
otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego
opiekuna, dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały. Przedmiotowe zadanie jest zatem
zadaniem fakultatywnym, a jego realizacja na terenie Gminy Miejskiej Kraków wymaga
podjęcia przez Radę Miasta Krakowa stosownej uchwały.
Przedmiotowy projekt uchwały stanowi kontynuację działań Gminy Miejskiej Kraków
w ww. zakresie. Dotacja do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 udzielana jest bowiem przez
miasto Kraków od 2012 roku i działania te przekładają się na wysokość opłaty ponoszonej
przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego oraz
rozwój niepublicznych miejsc opieki.
W 2012 r. Gmina Miejska Kraków udzieliła dotacji do 230 miejsc opieki, z kolei w 2021 r.
podmioty złożyły wnioski o dotację na 7 848 miejsc opieki. Wzrost ten wynika z rozwoju
placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, na który wpływ ma m.in.
udzielana przez miasto Kraków dotacja. Średni roczny przyrost miejsc opieki,
w stosunku rok do roku, w latach 2018 - 2021 wyniósł ok. 1 250 miejsc. Szacuje się, że
o dotację udzielaną w 2022 r. podmioty mogą złożyć wnioski na ok. 8 700 miejsc opieki,
a zatem o ok. 850 więcej niż na rok 2021, przy czym w trakcie realizacji zadania faktyczne
obsadzenie miejsc szacuje się na poziomie ok. 74%.
Zgodnie z niniejszym projektem uchwały Gmina Miejska Kraków będzie udzielać, na każde
dziecko zamieszkałe w Krakowie i objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, lub dziennego
opiekuna, dotacji w wysokości 1,7 zł za godzinę opieki. W przypadku, gdy dziecko objęte
opieką posiadać będzie orzeczenie o niepełnosprawności, dodatkowa dotacja do godziny opieki
wyniesie 2,4 zł. Zakładając, że dziecko będzie objęte opieką 10 godzin dziennie, przez 21 dni
w miesiącu, miesięczna dotacja do opieki nad jednym dzieckiem wynosić będzie
357 zł. Z kolei dodatkowa dotacja na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
wyniesie 504 zł. Szacuje się, że koszt udzielania dotacji w roku 2022 wyniesie zatem
ok. 28 mln zł.
Określona w niniejszym projekcie uchwały kwota dotacji w wysokości 1,7 zł do godziny opieki
jest taka sama jak dotacja udzielana w latach 2015-2021. Również proponowana dodatkowa
dotacja do godziny opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
nie ulega zmianie i wynosi 2,4 zł.
Odnośnie środków finansowych:
1) niniejsza regulacja nie ma wpływu na dochody Miasta,
2) niniejsza regulacja ma wpływ na wydatki Miasta. Jak wykazano powyżej koszty realizacji
uchwały szacuje się na kwotę ok. 28 mln zł. Środki finansowe na realizację uchwały są
ujęte w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa - załącznik nr 2 Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3,
osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych - Niesienie pomocy
rodzinom, dzieciom, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym,

3) niniejsza regulacja może wymagać, w zależności od liczby zgłoszonych wniosków
o dotację i zawartych w tym zakresie umów, zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji
zadania w wymiarze ok. 0,5 etatu (wzrost zatrudnienia oszacowano na podstawie założenia,
że liczba dotowanych miejsc opieki w 2021 r. wzrośnie o ok. 850 miejsc. Tym samym
wzrośnie liczba obsługiwanych wniosków o dotację, umów dotacyjnych, sprawozdań oraz
przeprowadzanych kontroli),
4) niniejsza regulacja może wymagać w zależności od liczby zgłoszonych wniosków
i zawieranych umów poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie
Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności w związku z koniecznością zakupu wyposażenia
stanowiska pracy w przypadku zwiększenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 3,
5) projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego.

