
projekt 

UCHWAŁA NR XXXVI/227/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia  31 marca 2022 roku 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 75 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 800,00 zł 

miesięcznie. 

§2. W przypadku, gdy do Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” uczęszcza więcej niż jedno dziecko 

z rodziny, ustala się opłatę miesięczną za pobyt w placówce kolejnego dziecka  

w wysokości 650,00 zł. 

§3. Ustala się opłatę dodatkową za wydłużenie wymiaru opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin 

dziennie w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

§4. Ustala się maksymalną dzienną stawkę żywieniową dla dziecka korzystającego z opieki  

w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie w kwocie 14,00 zł. 

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

oraz Regulaminie Organizacyjnym Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka”. 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§7. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr XXIV/139/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za opiekę nad dziećmi oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka”  

w Bądkowie (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020 r., poz. 6880). 

§8. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
1 Dz.U. z 2022r., poz.583. 
2 Dz. U. z 2021 r., poz. 2270.  



 

 

      Uzasadnienie do Uchwały NR XXXVI/227/2022 

      Rady Gminy Bądkowo  

      z dnia 31 marca 2022 roku 

 

 W związku z kończącym się okresem projektu pt.: „Otwarcie Klubu Dziecięcego w gminie 

Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy” nr RPKP.08.04.02-04-0012/19 od 1 września 2022 

r. wzrasta wysokość opłaty za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym. Zgodnie z art. 59 ustawy  

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opłata za pobyt dziecka w placówce 

jest wnoszona przez rodziców na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, która utworzyła Klub 

Dziecięcy. Zgodnie z art. 23 ww. ustawy rodzice/opiekuni prawni są zobowiązani do ponoszenia 

opłaty za pobyt swojego dziecka w placówce Klubu Dziecięcego.  


