
Projekt 
 
z dnia  14 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za swiadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w 

Krośnie 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1461) oraz 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) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały 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 z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych uchwałą Nr XIII/378/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 
października 2019 r., uchwałą Nr XXIII/649/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 
czerwca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXVI/728/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 
września 2020 r. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia 
Rady Miasta Krosna w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek 
Miejski w Krośnie, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. 
Lwowskiej 28 a i przy ul. S. Staszica 2, a także poprzez zamieszczenie jej 
treści na stronie internetowej www.bip.umkrosno.pl. 

  
   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Krosna 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek 
Miejski w Krośnie 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst uchwały 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 
10 stycznia 2018 r. poz. 132) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr XIII/378/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia 
udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2019 r., poz. 5355); 

2) uchwałą Nr XXIII/649/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia 
udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2020 r., poz. 2915); 

3) uchwałą Nr XXVI/728/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2020 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia 
udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2020 r., poz. 3812); 
2. Podany w załaczniku do nieniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

uchwały nie obejmuje: 
1) § 2 i § 3 uchwały Nr XIII/378/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 

października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (Dziennik 
Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2019 r., 
poz. 5355), które stanowią: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.             

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą od 1 stycznia 2020 r.”; 
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2) § 2 uchwały Nr XXIII/649/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 
2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2020 r., poz. 2915), który 
stanowi: 
„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą od 11 
maja 2020 r.”; 

3) § 2 uchwały Nr XXVI/728/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 
2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2020 r., poz. 3812), 
który stanowi: 
„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”. 
 

   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miasta Krosna 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2016 r. poz. 157; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 
poz. 1428) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) żłobku - należy rozumieć przez to Żłobek Miejski w Krośnie, 
2) rodzicach - należy rozumieć przez to zarówno rodziców jak i prawnych 

opiekunów dziecka, 
3) umowie - należy rozumieć przez to umowę cywilnoprawną między 

żłobkiem a rodzicami dziecka, określającą zasady pobytu dziecka w żłobku, 
4) wskaźniku wzrostu cen - należy rozumieć przez to średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok budżetowy. 
§ 2. 1. 1)  Ustala się opłatę w wysokości 350 zł miesięcznie za opiekę nad 

dzieckiem w wymiarze dziesięciu godzin dziennie. 
2. Za zadeklarowany w umowie krótszy niż określony w ust. 1 czas pobytu 

dziecka w żłobku, opłatę określoną w ust. 1 pomniejsza się odpowiednio o 
10% za opiekę nad dzieckiem przez 9 godzin oraz o kolejne 10% za opiekę 
przez 8 godzin dziennie, przy czym nieprzestrzeganie ustalonych terminów 
odbioru dziecka skutkuje naliczaniem w kolejnym miesiącu opłaty w wysokości 
określonej w ust. 1. 

 
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVI/728/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w 
Krośnie (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2020 r., poz. 3812), która 
weszła w życie 1 stycznia 2021 r. 
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3. Ustala się opłatę za wydłużony, określony w art. 12 ust. 3 ustawy o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, pobyt dziecka w żłobku (powyżej 
dzisięciu godzin dziennie) w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 
opieki w danym dniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Za zadeklarowany w umowie dzienny pobyt dziecka w wymiarze 11 
godzin, opłatę określoną w ust. 1 powiększa się odpowiednio o 20%. 

§ 3. 1. Na każde dziecko z rodziny, z której dwoje dzieci uczęszcza do 
żłobka lub do prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno przedszkoli, na 
pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora żłobka, ustala się opłatę 
w wysokości 75% stawki określonej w § 2 ust. 1. 

2. Na każde dziecko z rodziny, z której troje i więcej dzieci uczęszcza do 
żłobka lub do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, na 
pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora żłobka, ustala się opłatę 
w wysokości 50% stawki określonej w § 2 ust. 1. 

§ 4. 2) Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie 
dziecka objętego opieką żłobka na 8 zł. 

§ 5. 1. Stawki określone w § 2 ust. 1 podlegają corocznie, z dniem 1 
stycznia, waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. 

2. Kwota miesięcznej opłaty określonej na dziecko w § 2 i § 3 jest naliczana 
z dokładnością do pełnych złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
rachunkowości. 

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, 2 i 4 z uwzględnieniem w § 3 ust. 
1 i 2, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. 

2. Opłata, o której mowa w § 4 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 
dziecka, zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość 
dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia nieobecności. 

§ 7. 3) W przypadku, gdy żłobek nie może świadczyć swych usług z 
przyczyn losowych, opłaty za pobyt dziecka w żłobku zmniejsza się 
proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku z tego powodu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/164/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 

2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez 
Żłobek Miejski w Krośnie. 

 
2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XIII/378/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 

2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek 
Miejski w Krośnie (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2019 r., 
poz. 5355), która weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2020 r. 

3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIII/649/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w 
Krośnie (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2020 r., poz. 2915), która weszła 
w życie z mocą od 11 maja 2020 r. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia

udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie

Zgodnie z art. 58 oraz art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miasta Krosna
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia
udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie. Ustalona została wysokość
miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku oraz maksymalną
wysokość opłaty za wyżywienie.

W dniu 30 października 2019 r. została podjęta uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane
przez Żłobek Miejski w Krośnie. Wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem
w wymiarze dziesięciu godzin dziennie ustalono na 290 zł miesięcznie a
maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego
opieką żłobkową ustalono na 8 zł.

W dniu 30 czerwca 2020 r. podjęto kolejną uchwałę zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez
Żłobek Miejski w Krośnie. Zmiana doprecyzowała zapis dotyczący
wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w sytuacji gdy żłobek nie może
świadczyć swych usług z przyczyn losowych.

Kolejna zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie, podjęta przez Radę
Miasta Krosna w dniu 28 września 2020 r., ustaliła na 350 zł opłatę
miesięczną za opiekę nad dzieckiem w wymiarze dziesięciu godzin dziennie.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych organy jednostki
samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych
znowelizowanych aktów normatywnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie jest zasadne.
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