
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 25 maja 2022 

zmieniająca uchwałę 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 2022r. poz. 559 ze zm.') w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 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.) 

Rada Gminy Bądkowo uchwala co następuje: 

$1. Zmienia się Uchwałę 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 — w ten sposób, że: 

1) w podstawie prawnej po słowach: „w związku z art. 58 ust. 1” dopisuje się słowa: 

„i art. 59 ust. 2”, 

2) skreśla się treść $5. 

$2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$3.Uchwała wchodzi w życie l września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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! Dz.U. z 2022r., poz.583. 

2 Dz.U. z 2021r., poz.2270.



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVIL243/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 25 maja 2022 roku 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 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.”) Rada Gminy może określić w drodze uchwały, warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat. 

Uchwała z dnia 31 marca 2022r. zawierała zapis mówiący, iż opłaty za wyżywienie 

naliczane są w oparciu o zasady określone w Statucie Klubu Dziecięcego „„Chatka Puchatka” 

oraz Regulaminie Organizacyjnym Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka”, dlatego taki zapis 

należało usunąć jako zbędny. 
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3 Dz.U. z 2021r., poz. 2270.


