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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 
58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr LIII/1200/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 

r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez 
Żłobek Miejski w Krośnie (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r., poz. 1896) w § 2 ust. 
1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się opłatę w wysokości 400 zł miesięcznie za opiekę nad 
dzieckiem w wymiarze dziesięciu godzin dziennie.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 
   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Miasta Krosna podejmuje
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane
przez Żłobek Miejski w Krośnie.

Obecnie obowiązująca opłata wynosi 350 zł miesięcznie za opiekę nad
dzieckiem w wymiarze dziesięciu godzin dziennie. Duża część rodziców
korzysta z przysługujących im zniżek ujętych w uchwale, związanych
z krótszym pobytem dziecka w Żłobku lub posiadaniem przez dziecko
rodzeństwa uczęszczającego do żłobka lub przedszkola prowadzonego
przez Gminę Miasto Krosno.

Pomimo pozyskania dotatkowych środków finansowych na zapewnienie
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych
z udziałem rządowego programu „Maluch", Gmina Miasto Krosno ponosi
coraz większe koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka (ogólny wzrost
kosztów mediów, żywności). W związku z powyższym proponuje się
ustalenie miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem w wymiarze dziesięciu
godzin dziennie w wysokości 400 zł.

Podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie dochodów dla Gminy Miasto
Krosno o około 40 000 zł do końca 2021 roku.
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