
Uchwała nr 134/XVII/2019 
Rady Miejskiej w Gostyninie  

 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

w sprawie  ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 44 i 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Rada Miejska w 

Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka w wysokości 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad 

dzieckiem. 

§ 2. 

 Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w 

wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych) dziennie. 

 

§ 3. 

1. Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz opłata za wyżywienie dziecka wnoszone są 

przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni na wskazany rachunek bankowy lub u koordynatora. 

2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, jest: 

1) lista obecności dzieci u dziennego opiekuna – dla opłaty za wyżywienie dziecka 

2) zadeklarowana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka liczba godzin opieki, jaka ma być 

sprawowana nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w miesiącu – dla opłaty za pobyt 

dziecka u dziennego opiekuna. 

§ 4. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 5. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 341/LXIX/2017 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

Uchwała NR 80/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie 

ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, 

wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie, zmienionej Uchwałą Nr 224/XLV/2016 dnia 27 października 2016 r.   

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

 W związku ze znacznym wzrostem kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do 

Punktów opiekuna dziennego w Gostyninie – ze stawki 10,30 zł na 14,81 zł - spowodowanym 

wyborem w drodze ogłoszonego postępowania przetargowego nowego wykonawcy usługi 

cateringowej oraz uchyleniem dotychczas obowiązujących uchwał regulujących powyższe – 

podjęcie uchwały przez Radę Miasta jest zasadne. 

 Derogacja uchwał wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały ma na celu uporządkowanie 

regulacji prawnych objętych niniejszą uchwałą tak, aby przedmiot niniejszej uchwały był jasny i 

zrozumiały dla społeczeństwa a nadto zawarty w 1 akcie prawnym. 


