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Szanowna Pani
Elżbieta Dębska
Radna Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 24.05.2021r. dotyczące zmian w zasadach odpłatności za
żłobki prowadzone przez Miasto Kalisz, informuję, że w bieżącym roku szacunkowa kwota wzrostu
dochodów na skutek przeprowadzonej podwyżki opłat wg zapisów nowo przyjętej uchwały wyniesie
ok. 55.000 zł, co pozwoli na realizację – od września do grudnia 2021r. - podwyżki dla pracowników
żłobków w wysokości ok. 150 zł brutto miesięcznie.
Wysokość kolejnej regulacji płac od stycznia 2022r. będzie planowana po dokonaniu analizy
dochodów za III i IV kwartał 2021r. oraz zakończeniu procedury rekrutacji – przyjęcia dzieci do
żłobków od września 2021r. Dane te pozwolą na dokładniejsze określenie, jaki będzie planowany
dochód budżetu Miasta z tytułu opłat rodziców za żłobki w 2022 roku ( w tym jakiego rodzaju ulgi
stosowane są od września w żłobkach w związku z nowo przyjętymi dziećmi ). Tym samym informacje
te umożliwią precyzyjniejsze określenie, jakiego rzędu podwyżki są możliwe do realizacji dla
pracowników żłobków od stycznia 2022 r.
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Zapytanie
Dotyczy: Projektu uchwaiy w sprawie ustalenia wysokosci oplat oraz warunkow
cz^sciowego lub calkowitego zwolnienia od ponoszenia oplaty za pobyt dziecka z zlobkach
prowadzonych przez Miasto Kalisz.

W zwiqzku z zapewnieniem Pana Prezydenta, ze planowane zwi^kszenie odplatnosci
za pobyt dziecka w zlobku b^dzie wykorzystane w caiosci na podwyzki dla pracownikow w
w/w placowkach, prosz§ o odpowiedz na pytanie;
Jak doktadnie kwotowo podwyzka oplaty za pobyt dziecka przetozy sif na
podwyzki dla poszczegolnych grup pracowniczych w tych placowkach?
Proszf o uwzgl§dnienie w odpowiedzi okres od 1 wrzesnia do 31 grudnia br. oraz od 1
stycznia 2022 r.
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