
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. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym           

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t. j.) w zw. z art. 43, 44 i 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

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

w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

 W uchwale 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 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 

października 2016 r., § 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„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. 

 

 Pozostał treść uchwały, o której mowa w § 1, pozostaje bez zmian. 

 

 § 3. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

 § 4. 

 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 
 

 W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania Punktu opieki nad dziećmi 

do lat 3 w Gostyninie, spowodowanych podwyżką czynszu za wynajem lokali użytkowych pod 

działalność Punktów opieki „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” oraz faktem, 

iż dotychczasowa stawka za pobyt dziecka u opiekuna dziennego – jest jedną z najniższych w kraju. 

 


