
 – Przyjęliśmy zasadę, że tym, 
którzy są w trudnej sytuacji 
materialnej, mającym niewiel-

ki dochód na jednego członka 
rodziny, miasto powinno do-
płacać sporo. Natomiast tym, 
którzy są dobrze sytuowani, 
nie powinno dopłacać. Mia-
sto, czyli my podatnicy, mamy 
z mocy prawa obowiązujące-
go w naszym kraju, pomagać 
tym, którym jest trudno, a nie-
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 – Do tej pory było tak, że 
w zależności od dochodów 
były ustalone progi. Od 120 
do 400 zł miesięcznie, rodzic 
musiał dopłacać do pobytu 
dziecka w żłobku – tłumaczy 
Marek Jarzębowski, rzecznik 
prezydenta miasta.

Dopłacać, ponieważ miesięcz-
ny, faktyczny koszt pobytu 
dziecka w żłobku to 1100-
1200 zł. 

 – Nawet, jeżeli rodzic bogat-
szy płaci tę górną stawkę do-
płaty, czyli 400 zł, to miasto, 

czyli podatnicy gliwiccy, musi 
dopłacać około 700 zł – doda-
je Jarzębowski. 

Sąd stwierdził, że 
przyjęte progi są 
niewłaściwe i nale-
ży ustalić dokładną 
stawkę godzinową.  
Propozycje zawarte w nowej 
uchwale zakładają, że godzi-
na pobytu dziecka w żłobku 
kosztować będzie 5,31zł. Wy-
żywienie całodzienne ustalono 
na poziomie 6 zł. Zmieni się 
także system dopłat.

Żłobek 
na godziny
Będą zmiany w opłatach za gliwickie 
żłobki. Uchwała, która obowiązywała 
zaledwie od marca 2012 roku, została 
uchylona przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny. Stwierdzono, że sposób 
płacenia za pobyt dziecka w żłobku nie 
jest właściwy i musi on ulec zmianie. 

Obecnie opłaty za pobyt dziecka wynoszą od 120 do 400 zł miesięcznie (bez wyży-
wienia). Ulga przysługiwała więc każdemu, nawet tym rodzinom, których dochody 
były bardzo wysokie. Po zmianach, gliwiczanie, których dochód netto przekracza 
2100 na osobę, zapłacą za pobyt dziecka ok. 1000 zł (przy założeniu, że dziecko 
przebywa w żłobku 20 dni w miesiącu, ok. 10 godzin dziennie). Zmiany zdecydo-
wanie mniej dotkną osób gorzej sytuowanych.

koniecznie tym, którzy mogą 
sobie poradzić sami – informu-
je Marek Jarzębowski. 

Od ustalonej kwoty wielu ro-
dziców będzie mogło odliczyć 
sobie dopłatę, którą pokryje 
miasto.

 – Jeżeli dochód na jednego 
członka rodziny wynosi na 
przykład ponad 500 złotych, to 
rodzic zapłaci ok. 58 gr za go-

dzinę. Ci, którzy mają dochód 
ponad 2100 zł. praktycznie już 
tej dotacji miejskiej nie otrzy-
mają i będą musieli zapłacić 
pełny koszt pobytu dziecka 
w żłobku – mówi Marek Jarzę-
bowski. 

Przed głosowaniem radnych, 

gliwiczanie mogą wyrazić swo-
je zdanie na temat propono-
wanych zmian, biorąc udział 
w konsultacjach społecznych.

Konsultacje będą trwały do 27 
marca. Mieszkańcy mogą kie-
rować swoje uwagi i przemy-
ślenia albo drogą mejlową na 
adres Wydziału Zdrowia, czyli 
zd@um.gliwice.pl bądź przyjść 
osobiście. 

Projekt nowej uchwały „żłobko-
wej” pojawi się na sesji Rady 
Miejskiej i jeśli zostanie przy-
jęty, uchwała będzie podsta-
wą wnoszenia przez rodziców 
opłat za pobyt w placówkach 
miejskich.

Katarzyna Klimek

Jak podaje magi-
strat, obecnie Gli-
wice liczą 184.565 
mieszkańców, 
o prawie 2 tysiące 
mniej niż w roku 
poprzednim. 
W ubiegłym roku do Gliwic 
przeniosły się 2.322 osoby, 
co w zestawieniu z rokiem 
2011, daje wynik o 867 wyż-
szy. W odwrotnym kierunku 
podążyło 3.308 osób, a rok 

wcześniej było to 3.341 
mieszkańców. Najliczniejsze 
dzielnice w mieście to tradycyj-
nie Sośnica (ponad 19 tys.), 
Zatorze (17 tys.) oraz Łabędy 
(15 tys.).

Powiększa się przewaga płci 
pięknej nad panami – obecnie 
w Gliwicach mieszka o pra-
wie 7.5 tys. więcej kobiet niż 
mężczyzn. Najwięcej gliwiczan 
(15.358) znajduje się w prze-
dziale wiekowym 55-59 lat 
oraz 30-34 lata (15.117). War-
to także wspomnieć, że w Gli-

wicach żyje dwanaście osób 
w wieku 100 lat lub więcej.

Według statystyk 
Urzędu Stanu 
Cywilnego, w ubie-
głym roku w Gliwi-
cach zawarto 1087 
małżeństw.
 – W minionym roku 23 gliwi-
czan wzięło ślub z cudzoziem-
cami. Niektórzy z nich pocho-
dzili z dość odległych zakątków 
globu – Mongolii, Etiopii, Turcji 
czy Japonii, większość jednak to 
mieszkańcy naszego kontynen-
tu – Brytyjczycy, Niemcy i Hisz-
panie – podaje urząd miejski.

Z kolei decyzję o rozwodzie, 

w ubiegłym roku podjęło 369 
małżeństw. 

Mogą natomiast cieszyć dane 
dotyczące liczby urodzeń. 
W 2012 roku w Gliwicach na 
świat przyszło 1842 dzieci 
(o 31 więcej niż w roku po-
przednim). Najczęściej nada-

wane noworodkom imiona to: 
Jakub, Julia, Szymon, Lena, 
Michał i Hania. Wysoko upla-
sowały się także takie imiona 
jak: Maja, Zuzanna, Filip oraz 
Kacper. Świeżo upieczeni ro-
dzice najrzadziej decydowali 
się na następujące imiona 
– Gracjan, Cyprian, Fabian, 

Leon, Eryk, Konstanty, Zbi-
gniew, Olimpia, Ida, Antonia, 
Bianka, Roma i Noemi.

Według danych Urzędu Stanu 
Cywilnego i Wydziału Spraw 
Obywatelskich, w 2012 roku 
zmarło 2105 gliwiczan. 

(mpp)

ŚLUBy, ZGONy, NARODZINy I ROZWODy – GARŚć STATySTyK O GLIWICZANACH

Trochę nas ubyło
Z roku na rok spada liczba gliwiczan. 
Nie jest to trend dotyczący wyłącznie 
naszego miasta – podobny problem 
dotyka całego regionu.


