
UCHWAŁA NR LXI/561/22 
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

w sprawie likwidacji  jednostki budżetowej  pod nazwą Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. likwiduje się jednostkę budżetową  pod nazwą Żłobek Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim, utworzoną na mocy uchwały Nr L/495/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia 
Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i nadania mu statutu. 

§ 2. Mienie będące  w zarządzie likwidowanej jednostki budżetowej  pod nazwą Żłobek Miejski w Ożarowie 
Mazowieckim zostanie przekazane z dniem 1 września 2023 r. nieodpłatnie do Przedszkola Publicznego 
Nr 2 „Magiczny Ogród”  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Cichal 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany



 
Uzasadnienie 

Żłobek Miejski w Ożarowie Mazowieckim jest jedyną publiczną placówką na terenie Gminy Ożarów 
Mazowiecki, zapewniającą opiekę dzieciom w wieku do lat 3. Prowadzenie placówki wiąże się z dużymi 
wydatkami przy możliwości zapewnienia niewielkiej liczby miejsc. Roczny koszt utrzymania żłobka, bez wpłat 
rodziców za pobyt i wyżywienie, wyniósł 542 683,12 zł (stan na 31 grudnia 2021 r.). 

Żłobek dysponuje 35 miejscami. W trakcie rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny dostępnych jest 
średniorocznie 26 nowych miejsc przy średniorocznie 110 wnioskach o przyjęcie, co w niewielkim stopniu 
odpowiada potrzebom rodziców w tym względzie. 

Likwidacja jednostki oraz planowana likwidacja dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących 
żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, przy 
dodatkowych środkach własnych, pozwolą na wprowadzenie oczekiwanego przez mieszkańców świadczenia 
pieniężnego na rzecz rodziny – Ożarowskiego bonu żłobkowego. Świadczenie skierowane jest do rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3, a jego celem jest częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w niepublicznej 
placówce. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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