
UCHWAŁA NR LV / 286 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Szczytniki 
oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość stałej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w publicznym klubie dziecięcym 
prowadzonym przez Gminę Szczytniki w czasie do 9 godzin dziennie w wysokości 800,00 zł (słownie: 
osiemset złotych 00/100). 

2. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym, wysokość opłaty, o której mowa 
w ust. 1, nie ulega zmianie, bez względu na liczbę dni nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku przerwy w pracy Klubu Dziecięcego w Marchwaczu spowodowanej okolicznościami, 
które uniemożliwią jego funkcjonowanie, miesięczna opłata za pobyt, o której mowa w ust. 1, ulega 
zmniejszeniu za każdy rozpoczęty dzień nieobecności dziecka o kwotę stanowiącą wynik podziału kwoty 
miesięcznej opłaty przez liczbę dni roboczych w miesiącu, w trakcie których dziecko nie korzystało z opieki 
w klubie. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym  
w Marchwaczu w wysokości 15 zł dziennie.  

2. Aktualną wysokość opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Marchwaczu, Kierownik placówki 
podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na 
stronie internetowej klubu. 

3. Koszt wyżywienia dziecka, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wartość 4 posiłków dziennie. 

4. Za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w klubie, niezależnie od przyczyny, miesięczna opłata 
za wyżywienie ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn dni nieobecności 
i dziennej stawki za wyżywienie. 

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez Klub Dziecięcy w Marchwaczu świadczeń, termin i sposób 
uiszczania opłaty za udzielone świadczenia oraz wyżywienie zostanie określony 
w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka 
a Kierownikiem placówki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR  LV / 286 / 2022 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 
z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 
w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez 
Gminę Szczytniki oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
 
 

Zgodnie z art. 23 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech rodzice są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w klubie. Wysokość opłaty 
za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala, w drodze uchwały, rada 
gminy, która utworzyła klub. Jak przy tym stanowi art. 59 ww. ustawy opłaty z tytułu 
korzystania  
z klubu utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego są wnoszone przez rodziców na 
rzecz gminy.  

W związku z zakończeniem z dniem 31 stycznia 2023 r. projektu pn. „Klub dziecięcy  
w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 i brakiem możliwości uzyskania środków zewnętrznych na 
dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego, istnieje konieczność ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka w klubie dziecięcym na poziomie zabezpieczającym część kosztów bieżącego 
funkcjonowania placówki. W związku z powyższym od 01.02 2023 r. określa się wysokość 
miesięcznej opłaty za pobyt na kwotę - 800,00 zł oraz dzienną maksymalną stawkę wyżywienia 
na kwotę - 15,00 zł.  

Wobec powyższego przyjęcie projektu uchwały uważa się za uzasadnione. 
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