
UCHWAŁA Nr ……/……/21 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia …………. 2021 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/16 Rady 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 jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 75), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 
305), 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 § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą korzystać z opieki Żłobka 
w sytuacji, gdy występują wolne miejsca, niewykorzystane przez dzieci zamieszkałe 
w Gminie Ustrzyki Dolne, pod warunkiem uprzedniego zawarcia porozumienia 
pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a gminą, na terenie której dziecko zamieszkuje, 
określającego zasady partycypowania tej gminy w finansowaniu opieki w Żłobku.”; 
 

2) w § 10 po ust. 6 dodaje się ust. 6a, który otrzymuje brzmienie: 
 
„6a. Przed przyjęciem dziecka do Żłobka, Dyrektor zobowiązany jest uzyskać 
informację o zawarciu porozumienia, o którym mowa w ust. 6.”. 

 
§ 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 …………. 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

W celu zabezpieczenia pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka 
niezamieszkującego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, a uczęszczającego do Żłobka 
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w zakresie w jakim opłata nie jest pokryta przez 
rodzica dziecka, Gmina na mocy art. 60a  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) powinna zawrzeć 
stosowne porozumienie w sprawie finansowania opieki. 

W związku z ciągłym wzrostem udziału środków własnych gminy w kosztach 
utrzymania żłobka, zawarcie stosownego porozumienia przed przyjęciem dziecka 
zamieszkałego poza gminą da nam możliwość pozyskania środków na udział w jego 
utrzymaniu przez gminę w której zamieszkuje. 

Na dzień 17.02.2021 r. do żłobka uczęszcza troje dzieci spoza Gminy Ustrzyki 
Dolne (2 dzieci z Gminy Czarna i 1 dziecko z Gminy Lutowiska). 

W poniższej tabeli przedstawione zostały Koszty utrzymania Żłobka 
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych od roku 2018 wraz z planem na rok 2021. 

Rok WYDATKI DOCHODY
KOSZTY 

UTRZYMANIA                
(kol.2-3)

Dotacja 

MALUCH+

Środki własne 

gminy (kol.4-5)

GMINA średni 

miesięczny koszt 

utrzymania                    

1 dziecka  
(kol.6/12m-cy/45)

1 2 3 4 5 6 7

2018 817 426,11 214 975,00 602 451,11 81 000 521 451,11 1 053,44

2019 977 247,02 326 338,00 650 909,02 81 000 569 909,02 1 055,39

2020 983 408,07 230 253,04 753 155,03 72 900 680 255,03 1 259,73

Plan 

2021
1 241 000,00 360 300,00 880 700,00 43 200 837 500,00 1 550,93

Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

 
 

Biorąc pod uwagę całkowity koszt utrzymania żłobka z budżetu gminy (czyli 
wydatki pomniejszone o dochody i dotację Maluch+) w latach od 2018 do 2020 i plan 
na 2021 r., średni miesięczny koszt utrzymania dziecka ze środków własnych gminy 
w roku 2019 wyniósł 1055,39 zł, w roku 2020 odnotowaliśmy wzrost o 204,34 zł czyli 
wyniósł on 1259,73 zł. Na rok 2021 r. przewidujemy wzrost w stosunku do roku 2020 
o 291,20 zł czyli daje to nam koszt miesięczny ze środków własnych na poziomie 
1550,93 zł. 
 
 


