
UCHWAŁA NR XXX/308/2020 
RADY GMINY RYMANÓW 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek 
w Rymanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. 

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) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Rymanowie Nr LXI/581/18 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Rymanowie, dla którego organem prowadzącym jest 
Gmina Rymanów (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 4535, poz. 5588 i z 
2019 r., poz. 374) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze 10 godzin dziennie wynosi 270,00 zł za miesiąc 
kalendarzowy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą od 01 września 2020 roku.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka w Gminnym Żłobku w Rymanowie,
tj. podwyżka płacy minimalnej pracowników, podwyżka cen mediów, co wpływa bezpośrednio
na wydatki budżetowe żłobka, niezbędne jest podwyższenie opłat za pobyt dziecka w żłobku
w wymiarze 10 godzin dziennie ponoszonych przez Rodziców.

Przedstawiam obowiązujące w 2020 roku opłaty miesięczne za pobyt dziecka w najbliższych Gminnych
Żłobkach:

1)Samorządowy Żłobek w Jedliczu – 312 zł,

2)Gminny Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym – 270 zł,

3)Gminny Żłobek im. Anny Kaworek w Łężanach – 270 zł,

4)Gminny Żłobek w Dukli – 270 zł,

5)Samorządowy Żłobek w Nowosielcach - 300 zł,

6)Gminny Żłobek „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej – 300 zł,

7)Gminny Żłobek w Ustrobnej – 330 zł.

Zmiana stawki z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku gminnym spowoduje wzrost dochodów
Gminnego Żłobka w Rymanowie i w całości będzie przeznaczona na pokrycie kosztów działalności żłobka
oraz podniesienie standardów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Przedstawiam aktualne wyliczenie miesięcznych kosztów utrzymania 1 dziecka w Gminnym Żłobku
w Rymanowie w 2020 roku:

1)liczba dzieci : 40,

2)planowane wydatki bieżące ustalone w budżecie gminy wg planu budżetowego Gminnego Żłobka
w Rymanowie: 542 880,00 zł,

3)planowane opłaty za korzystanie ze żłobka oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetowe:
146 500,00 zł,

4)środki przyznane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020: 64 800,00 zł,

5)pomoc publiczna – zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres:
marzec 2020 r., kwiecień 2020 r., maj 2020 r. na podstawie ustawy z dnia
02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
25 771,00 zł.

Miesięczne koszty utrzymania 1 dziecka w Gminnym Żłobku w Rymanowie wynoszą: 637,10 zł.

Maksymalna wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka pozostaje bez zmian i wynosi
9,00 złotych. Dla porównania przedstawiam obowiązujące w 2020 roku opłaty za dzienne wyżywienie
jednego dziecka w najbliższych Gminnych Żłobkach:

1)Samorządowy Żłobek w Jedliczu – 9 zł,

2)Gminny Żłobek im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym – 9 zł,

3)Gminny Żłobek im. Anny Kaworek w Łężanach – 9 zł,

4)Gminny Żłobek w Dukli – 6,60 zł,

5)Samorządowy Żłobek w Nowosielcach - 12 zł,

6)Gminny Żłobek „Akademia Malucha w Świerzowej Polskiej – 9 zł,

7)Gminny Żłobek w Ustrobnej – 5 zł.

Sporządziła: Bożena Niemczyk

Sprawdzono pod względem formalno – prawnym przez Panią Radcę Prawną Bożenę Zajdel.
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