
UZASADNIENIE 

Zmiany w treści § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 

i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych wynikają z wzrostu kosztów 

utrzymania jednostki.  

Koszty utrzymania pomniejszone o wpłaty rodziców wyniosły w roku 2018: 

602 451,11 zł, 2019 r. 650 909,02 zł, 2020 r. 735 910,72 zł, przewidywane na rok 

2021:  766 700,- zł, a w planie na rok 2022 wzrastają do wysokości 1 191 860,- zł. 

Poprzednia opłata została uchwalona w roku 2017 biorąc pod uwagę plan finansowy 

jednostki na rok 2018. Wzrost kosztów roku 2021 do planu na rok 2022 kształtuje się 

na poziomie 55,45%. 

Mając na względzie powyższe oraz poprawę warunków życiowych rodziców przy 

gwarantowanym wzroście minimalnego wynagrodzenie w latach 2018 do 2022 

o łączną kwotę 1000,- zł  co daje nam jego wzrost o 43,33% (minimalne 

wynagrodzenie wynosiło w latach 2018 r. 2100 zł 2019 r. to 2250 zł, 2020 r. to 2600 zł, 

2021 r. to 2800 zł, 2022 r. 3010 zł) zasadnym jest podwyższenie opłaty miesięcznej 

z 475,-  do 600,- czyli o 26,32%. 

Zwiększenie wysokości opłaty stałej nie spowoduje znacznego obciążenia budżetów 

domowych rodziców / opiekunów prawnych z uwagi na dofinansowania przewidziane 

w ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Celem tego kapitału jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka na co niewątpliwie składają  

się wydatki ponoszone na pobyt dziecka w placówkach opieki. Kapitał przysługiwać 

będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia, 

do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym dziecko ukończy 36 

miesiąc życia w wysokości 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie 

(łącznie nie więcej niż 12000 zł na dziecko). Rodzicom, którym nie zostanie przyznany 

kapitał opiekuńczy przysługiwać będzie dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt 

dziecka w żłobku. Do opłaty za pobyt nie wlicza się opłat za wyżywienie. Wysokość 

takiego dofinansowania wynosić ma 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Zgodnie 

z zapisami ustawy dofinansowanie ma być przekazywane na rachunek bankowy 

podmiotu prowadzącego żłobek. 

Skorzystanie z dofinansowania będzie możliwe już od 1 kwietnia 2022 r. Zgodnie 

z przepisami przejściowymi uprawnieni do otrzymania dofinasowania, którzy złożą 



wniosek do 31 maja 2022 r. otrzymają dofinansowanie począwszy od 1 stycznia 

2022 r. więc zostanie im wszystko wyrównane. 

Przy zwiększeniu opłaty stałej za żłobek z 475 zł do 600 zł od 1 stycznia 2022 r. 

i przyjęciu dofinansowania 400 zł faktyczny wydatek związany z tą opłatą będzie 

wynosił dla rodzica zaledwie 200 zł plus oczywiście opłata za wyżywienie. Jeżeli rodzic 

/ opiekun będzie korzystał z RKO w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko to 

wydatki ponoszone na opłatę stałą będą dla budżetu domowego jeszcze niższe. 

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym została 

podpisana przez Prezydenta w dniu 30 listopada 2021 r. 

 


