
 PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXIV139/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie wysokości opłaty za opiekę nad dziećmi oraz maksymalnej wysokości opłaty  

za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie. 

 

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; ze zm.
1
) 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 ze zm.
2
) 

Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

 

§1.Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Chatka Puchatka” 

utworzonym przez Gminę Bądkowo w wymiarze 10 godzin dziennie w wysokości 120,00 zł 

miesięcznie. 

§2.Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dla dziecka 

korzystającego z opieki Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” z siedzibą w Bądkowie w 

kwocie 10,00 zł. 

§3.Opłaty za wyżywienie naliczane są w oparciu o zasady określone w Statucie Klubu 

Dziecięcego „Chatka Puchatka” z siedzibą w Bądkowie. 

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

                                                
1
 Dz.U. z 2020 r., poz. 1378. 

2
( Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 1747)   

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez 

gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze 

uchwały. Niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie opłaty za pobyt dziecka w klubie 

dziecięcym w związku z opieką wykonywaną w wymiarze do 10 godzin dziennie oraz 

ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Zgodnie z art. 59 ww. ustawy 

opłaty za pobyt oraz za wyżywienie w klubie dziecięcym są wnoszone przez rodziców, na 

rzecz jednostki samorządu terytorialnego, która utworzyła klub dziecięcy. W myśl 

art. 23 ww. ustawy rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie 

dzieci w klubie dziecięcym. 


