Maluch pomógł żłobkom
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W ramach Resortowego Programu „Maluch", ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Gmina Miejska Kraków uzyskała w ub. r. dotację w wysokości 215 tys. zł. Dzięki
temu udało się pozyskać 115 nowych miejsc w żłobkach. W piątek (1 marca) Minister Pracy i
Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz odwiedził z przedstawicielami władz Miasta
Żłobek Samorządowy nr 21 przy ul. Lekarskiej 3, gdzie udało się pozyskać dodatkowych 60
miejsc.

„Dziękuję Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu i Radnym Miasta Krakowa, że
możemy się spotkać w miejscu, którego doposażenie i przebudowa dofinansowana
była ze środków rządowych" – mówił podczas wizyty w krakowskim żłobku Minister
Władysław Kosiniak - Kamysz. „Zachęcałam i dalej będę zachęcał Kraków oraz inne
gminy do udziału w tego typu programach" - dodał Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
„Dzięki Resortowemu Programowi „Maluch" Gminie Miejskiej udało się pozyskać
dotację w wysokości 215 tys. zł. Pozwoliła ona rozbudować i doposażyć cztery
krakowskie żłobki, w tym także Żłobek nr 21" – powiedział podczas spotkania
Sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk. „Pieniądze w ramach tego programu
Miasto pozyskało także w 2011 roku. Dzięki dotacji w wysokości 735 000 zł gmina
kupiła lokal przy ul. Domagały 63 i 65. Środki te przeznaczyliśmy na organizację
żłobka dla 60 – ciu dzieci w wieku do 3 lat" – dodał Sekretarz Miasta.
Pozyskane w ub. r. środki zostały przeznaczone na adaptację pomieszczeń wraz z
wyposażeniem w Żłobku Samorządowym Nr 12 oraz w Żłobku Samorządowym Nr 23.
Dofinansowanie pozwoliło również na zakup wyposażenia i rozbudowę w Żłobku
Samorządowym Nr 18 i w Żłobku Samorządowym Nr 21.
Dodajmy, że w ramach Resortowego Programu „Maluch", w 2011 r. Gmina Miejska
Kraków uzyskała dotację w wysokości 735 000 zł na zakup lokalu przy ul. Domagały
63 i 65. Środki te zostały przeznaczone na organizację żłobka dla 60 dzieci w wieku
do lat 3.
Razem, w ramach zadań dofinansowanych z Programu „Maluch" w latach 2011-2012,
Gmina pozyskała 86 miejsc w 2011 r. (dotacja 810 tys. zł) i 115 miejsc w 2012 r.
(dotacja 215 tys. zł) – łącznie 201 miejsc (dotacja 1 025 000 zł) oraz wkład własny
Miasta - 1 118 884,96 zł.
Gmina Miejska Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, które dysponują obecnie
2065 miejscami (od 1 marca dodatkowe 115 miejsc w 4 żłobkach samorządowych w
ramach Programu „Maluch"). W ub. r. liczba miejsc w żłobkach wynosiła 1900. W
związku z odbudową Żłobka Nr 30 przy ul. Majora 18 liczba miejsc zwiększyła się o
25, a dzięki pozyskaniu środków z Programu „Maluch" na adaptację pomieszczeń w 2
żłobkach samorządowych pozyskano dodatkowe 26 miejsc.
Liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych innych niż samorządowe wynosi 723.
Liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych innych niż samorządowe -

dotowanych wynosi 592. Ogółem liczba wszystkich miejsc w żłobkach i klubach
dziecięcych na terenie Gminy - 2788.
Podmioty prowadzące żłobek/klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte
opieką dotację celową z budżetu Gminy. W 2012 r. razem dotowanych było 230
miejsc dla dzieci do lat 3 na łączną kwotę 408 607 zł. W 2013 r. kwota
dofinansowania udzielanego przez Miasto wynosi: w przypadku żłobka dofinansowanie do opieki nad dzieckiem – 11,50 zł oraz do wyżywienia – 3,50 zł; w
przypadku klubu dziecięcego - dofinansowanie do opieki – 5,50 zł brutto oraz do
wyżywienia – 1,50 zł. Wnioski o udzielenie dotacji złożyło 28 podmiotów
prowadzących żłobki (551 miejsc) i 3 podmioty prowadzące kluby dziecięce (41
miejsc), z którymi zostaną podpisane umowy na łączną kwotę 1 451 140 zł. Razem
dotowanych będzie 592 miejsc dla dzieci do lat 3.
Wydatki poniesione przez Miasto na zadania w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3
w latach 2011-2013 (prowadzenie żłobków, dotacje, inwestycje) wyniosły 82 802 922
zł, w tym: środki z budżetu Miasta – 59 068 815 zł, wpłaty rodziców (żłobki
samorządowe) – 15 691 000 zł, środki pozyskane z dotacji – 8 043 107 zł.
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