
UCHWAŁA Nr …/…/20 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia … czerwca 2020 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/16Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego 
w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 326), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Zmienia się Statut Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych stanowiący załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XXV/322/16Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 
13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach 
Dolnych przy ul. Pionierskiej – w taki sposób, że: 
 

1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych, decyzję o okresowym zamknięciu Żłobka, 
ustanowieniu przerwy w jego pracy lub o jego funkcjonowaniu w sposób ograniczony, 
może podjąć Dyrektor, po uzyskaniu zgody Burmistrza.”; 
 

2) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: 
 
„2a. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, miesięczna opłata za pobyt nie 
podlega pomniejszeniu z wyłączeniem sytuacji w której rodzic/opiekun prawny nie 
zadeklarował obecności dziecka w Żłobku podczas okresu funkcjonowania Żłobka w 
sposób ograniczony zgodnie z § 7 ust. 4, bądź też nie spełnił dodatkowych 
szczególnych kryteriów wprowadzonych w sytuacjach nagłych i uzasadnionych.”. 

 
§ 2. 

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 6 maja 2020 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 652 z późn. zm.), zawiesiło sprawowania opieki oraz 
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w żłobkach co 
określono jako równoznaczne z jego zamknięciem tylko do dnia 5 maja 2020 r. 
Jednocześnie dało możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowanie takiej 
jednostki, mając jednak na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
ministra właściwego do spraw rodziny. 
Stosując się do ww. przepisów należy dostosować zapisy Statutu Żłobka Miejskiego 
w Ustrzykach Dolnych, w taki sposób aby dać podstawę do podjęcia decyzji 
dyrektorowi jednostki o funkcjonowaniu jednostki w sposób ograniczony. 
Jednocześnie dodając zapis nie budzący wątpliwości co do pobieranie opłat 
i obowiązku ich uiszczenia za korzystania z usług żłobka w czasie ograniczonego 
funkcjonowania jednostki. 
 


