
RO.0002.41.2021.ORM                                                   Prószków, 04.01.2022 r. 

 

Porządek obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie, 

Sala konferencyjna w Żłobku Publicznym w Prószkowie  

ul. Daszyńskiego 1G w Prószkowie 

5 styczeń 2022 r., godz. 7.30 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie uchwał w sprawach: 

1) ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia 

opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie 

(druk nr 306), 

2) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczącego obniżenia wysokości subwencji 

oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego” (druk nr 307). 

4. Pisma Starosty Opolskiego z dnia 28 oraz 30 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zmiany   

 granic sołectw Boguszyce, Chrzowice i Folwark.    

5. Dyskusja i wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Druk nr 306 

Projekt z dnia 30.12.2021 r. 
 

 

UCHWAŁA  NR……………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia……. stycznia   2022 r. 

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia 

od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym 

Żłobku w Prószkowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 

75 z późn. zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku                                                    
w Prószkowie w wysokości: 
1) 12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym - do dnia 31 sierpnia 2022 r., 
2) 20% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym - od 1 września 2022 r. 
2. Określa się następujące warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia 

miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku   w Prószkowie:  

1) w przypadku uczęszczania do żłobka jednocześnie drugiego i każdego 
kolejnego dziecka z tej samej rodziny, opłata za to dziecko wynosi 70% kwoty 
określonej odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 1  lub 2;  

2) w przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, 
opłata za to dziecko wynosi 70% kwoty określonej odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 
1 lub 2; 

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje Dyrektor Żłobka na pisemny 

wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.  

4. Ustala się dodatkową opłatę w Publicznym Żłobku w Prószkowie  w  wysokości 

50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego wymiaru 

opieki nad dzieckiem wykraczającego poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w 

Publicznym Żłobku w Prószkowie  . 

5. W przypadku zawieszenia, zamknięcia, ograniczenia działalności Publicznego 

Żłobka w Prószkowie  lub jego części, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot 

wniesionej przez rodziców lub opiekunów prawnych opłaty miesięcznej, w części 

proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym Żłobek nie świadczył usług. Opłata ta 

zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w Żłobku za kolejny miesiąc.  

 

 



§ 2  

1. Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów 

prawnych opłaty za wyżywienie dziecka liczoną według dziennej stawki żywieniowej w 

kwocie 8,00 zł (słownie: osiem złotych). 

 2. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową, z zastrzeżeniem ust.1, ustala Dyrektor 

Żłobka w oparciu o rzeczywistą analizę kosztów żywienia. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4  

Traci moc uchwała Nr XL/296/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 16 grudnia 

2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego 

zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w 

Publicznym Żłobku w Prószkowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 3478)  

§ 5  

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do naliczania opłat w Publicznym 

Żłobku w Prószkowie od dnia 1 stycznia 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3, wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku (do 10 godzin dziennie) oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. 

 Opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wnoszone przez, stanowią dochód gminy. 

Obecnie stawka opłaty za pobyt dziecka w żłobku wynosi 12% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązująca w danym roku kalendarzowym . 

Zaproponowana w niniejszym projekcie uchwały wysokość opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku od 1.09.2022r. ,  wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 602,00 zł  

Zaproponowana zmiana wysokości opłat jest wynikiem: 

1) rosnącymi kosztami utrzymania i funkcjonowania żłobka, wynikającymi z ogólnego 

wzrostu cen, 

2) brak na obecna chwilę  uruchomienia programu Maluch+, z którego w latach 2016-

2021 korzystała Gmina Prószków otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do 

funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  

W roku 2020 była to kwota 47.520 zł stanowiąca 6,04% poniesionych wydatków na 

działalność placówki, a roku 2021  65 280,00 zł co stanowi  6,29 % w stosunku do 

planu wydatków na ten rok. 

3) projektowanymi zmianami przepisów w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3,                      

w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nie 

objętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u opiekuna dziennego (będzie polegało na obniżeniu przez podmiot 

prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt- bez wyżywienia, 

ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

          Burmistrz 

   Krzysztof Cebula  



                                                                Druk nr 307 

Projekt z dnia 04.01.2022 r.  

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczącego obniżenia wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego” 

Na podstawie § 10, ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Prószków w brzmieniu nadanym uchwałą Rady 

Miejskiej w Prószkowie nr XLIII/397/2018, z dnia 28 września 2018 r., Rada Miejska w Prószkowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Apel Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczący obniżenia wysokości subwencji 

oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego”, który stanowi złącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się: 

1. Prezydentowi RP, 

2. Marszałkowi Senatu RP, 

3. Marszałkowi Sejmu RP, 

4. Prezesowi Rady Ministrów, 

5. Ministrowi Edukacji i Nauki, 

6. Posłom i Senatorom z województwa opolskiego, 

7. Wojewodzie Opolskiemu, 

8. Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

    Radca prawny 

   

   Przewodniczący Rady  

 Miejskiej w Prószkowie 

        Lucjan Dzumla  

    



Zał.  do  uchwały nr  ….. Rady Miejskiej  w 

Prószkowie  w sprawie  przyjęcia „Apelu Rady 

Miejskiej w Prószkowie dotyczącego obniżenia wysokości 

subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego” 

 

Rada Miejska Prószkowa z ogromnym zaniepokojeniem przyjęła przyjęcie przez Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej poprawki poselskiej zmniejszającej o niemal 40 mln zł wysokość środków 

finansowych na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. 

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój gminy Prószków jak i całego regionu, 

godzi ona bowiem w budżety samorządów utrzymujących częstokroć niewielkie placówki 

edukacyjne. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci, ich językowej edukacji 

i dostępie do placówek edukacyjnych. 

Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP oznacza bezpośrednie konsekwencje dla 

zamieszkujących naszą gminę obywateli i obywatelek Polski, narodowości niemieckiej. Język jest 

kluczowym nośnikiem tożsamości kulturowej. Utrudnienie jego nauczania oznacza w dłuższej 

perspektywie egzystencjonalne zagrożenie istnienia mniejszości niemieckiej w naszym regionie. 

Artykuł 35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim 

należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego 

języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. 

Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne 

przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej 

poprawki. Zwracamy się do Rady Ministrów RP o wsparcie naszego stanowiska w tej niezwykle 

ważnej kwestii. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych 

i języka regionalnego będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie. 

W związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej projektu budżetu na rok 2022, 

zakładającego zmniejszenie o niemal 40 mln zł środków finansowych na część oświatową subwencji 

ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w 

szkołach, podjęcie niniejszej uchwały oraz wystosowanie przedmiotowego Apelu przez Radę Miejską 

należy uznać za zasadne. Zwłaszcza w kontekście bezpośredniego wpływu w/w zmniejszenia środków 

finansowych na mieszkańców miasta i gminy Prószków oraz prowadzone przez gminę szkoły 

podstawowe. 

 

 

 

     

   

   Przewodniczący Rady  

 Miejskiej w Prószkowie 

        Lucjan Dzumla  

    





 

 

 


