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Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  22  kwietnia  2021  r.  chciałbym  podziękować  za
zainteresowanie i troskę o standard życia młodych kaliskich małżeństw.

Miasto Kalisz  stara się  zapewnić  swoim najmłodszym mieszkańcom jak najwyższy poziom
opieki  i  bezpieczeństwa w czasie  pobytu  w żłobkach.  Dyrektorzy  tych  placówek realizują
nałożone na nich obowiązki z największym zaangażowaniem, dbając, by dzieciom niczego nie
brakowało podczas pobytu w  miejskich żłobkach.
Niestety systematyczny, coroczny wzrost cen towarów i usług, a także wzrost minimalnego
wynagrodzenia, które są niezależne od samorządów, powodują równocześnie stały wzrost
kosztów utrzymania dzieci w żłobkach. 
Miasto Kalisz do wpłat rodziców dopłaca rocznie ok. 5 milionów złotych z budżetu Miasta, co
w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi miesięcznie ok. 1108 złotych. Równocześnie należy
zaznaczyć, że obecnie, z uwagi na zastosowane ulgi, 50 dzieci korzysta ze żłobków całkowicie
bezpłatnie (13 % wszystkich dzieci uczęszczających do żłobków).

Stosowana obecnie  przez Miasto Kalisz  regulacja  w zakresie opłat  za pobyt  i  wyżywienie
należy  do jednej  z  najniższych  w  Polsce.  Dla  przykładu  warto  wskazać,  jakie  opłaty
obowiązują  w  niektórych  wielkopolskich  miastach.  Przy  założeniu  21  dni  roboczych
w  miesiącu  i  8-godzinnego  pobytu  dziecka  wysokość  opłaty  za  pobyt  w  żłobku  wynosi:
w  Ostrowie  Wielkopolskim  –  280  zł,  Wieruszowie  –  300  zł,  Kępnie  –  231  zł,  Gorzowie
Wielkopolskim – 250 zł, Poznaniu – 520 zł, Koninie – 336 zł, natomiast w innych polskich
miastach przykładowo: w Warcie – 650 zł, Pabianicach – 420 zł, Łodzi – 420 zł, Szczecinie –
280 zł, Olsztynie – 520 zł, Cieszynie – 448 zł. Wymienione kwoty obejmują wyłącznie pobyt
dziecka w placówce, bez uwzględnienia dodatkowych opłat za wyżywienie.

Odnosząc się do zaproponowanej formy regulacji, tj. powiązania wysokości opłaty za pobyt
z minimalnym  wynagrodzeniem,  określanym  corocznie  przez  Radę  Ministrów  w  formie
rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w danym roku, to rozwiązanie takie stosowane jest już od lat
w wielu  samorządach  w  Polsce,  np.  w  Ostrowie  Wielkopolskim,  Lublinie  i  Szczecinie  –
w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, w Bydgoszczy – 11%, w Koninie i Rzeszowie –
12%, w Pilei Koszalinie – 13%, w Żywcu, Pabianicach i Łodzi – 15%, w Słupsku – 20% itp.



Należy zaznaczyć, że liczba samorządów korzystających z takiego rozwiązania stale wzrasta.  
Taka formuła nie wymusza na Prezydencie oraz Radzie Miasta corocznej analizy stawek opłat
w żłobkach i ich ewentualnej zmiany, a podstawa opłaty za pobyt znana jest rodzicom ok.
4 miesiące przed rozpoczęciem roku objętego podwyżką, tj.  wraz z publikacją stosownego
rozporządzenia Rady Ministrów.

Aktualnie  Wydział  Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  Urzędu  Miasta  Kalisza,  wspólnie
z  dyrektorami  żłobków  publicznych,  ponownie  analizuje  możliwe  do  zastosowania
rozwiązania w zakresie opłat,  mając na uwadze dbałość o budżet Miasta oraz oczekiwane
przez pracowników żłobków podwyżki. Po zakończeniu prac nowy projekt uchwały zostanie
przedstawiony Radzie Miasta Kalisza.

Dziękuję za zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 22 kwietnia 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Na  kwietniowych  komisjach  merytorycznych  zdjęliśmy  z  porządku  obrad  uchwałę
podwyższającą opłaty za pobyt dzieci  w miejskich żłobkach.  Zakładała ona aż 75% podwyżki!
Wzrost ze 160 zł miesięcznie plus opłaty żywieniowe, do 10% najniższego wynagrodzenia brutto
plus  opłaty  żywieniowe,  czyli  280  zł  plus  opłaty  żywieniowe  jest  drastyczny!  Apeluje  o
odstąpienie od tych planów, ze względu na młode małżeństwa, dopiero zaczynające swoje życie
rodzinne i  zawodowe,  aby mogli  się  decydować na potomstwo w poczuciu troski  i  opieki  ze
strony miasta.

Proponuje wziąć pod uwagę także odstąpienie od mechanizmu automatycznych podwyżek
tych opłat, jako pochodnej najniższego wynagrodzenia. To rozwiązanie może i byłoby ciekawe,
gdyby najniższa pensja krajowa odzwierciedlała realny stan gospodarki.  Przy obecnej polityce
rządu  stawka  ta  stała  się  narzędziem  propagandy  politycznej,  bardzo  często  i  nadmiernie
używanym. To negatywnie odbije się na młodych rodzinach.

Proszę  o  przeanalizowanie  proponowanych  przez  Pana  regulacji  przez  świeżo  powołaną
Kaliską  Radę  Kobiet.  Przecież  opieka  żłobkowa  własnie  młode  mamy  najczęściej  odciąża,
pozwalając im na powrót do obowiązków zawodowych.

Jeżeli jednak nie zdecyduje się Pan posłuchać moich apeli, to proszę przyjąć, że stawka opłaty
podstawowej  za  pobyt  dziecka  w  żłobku,  nie  powinna  być  wyższa  niż  6%  minimalnego
wynagrodzenia, w celu ochrony kaliskich rodzin przed drożyzną.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


