
UCHWAŁA NR 150/XIX/2020 

 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

 

z dnia  30 stycznia 2020 r. 

 

 w sprawie ustalenia częściowych ulg w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie 

Dziecięcym „Uśmiech Malucha” w Gostyninie 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny uczęszcza w tym samym czasie do 

Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 w Gostyninie prowadzonego przez Gminę Miasta Gostynina 

lub do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie, to na drugie i kolejne dziecko 

przysługuje zwolnienie z części miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości 30 % tej opłaty. 

 

2. W przypadku rodziny wielodzietnej rozumianej jako wychowującej troje i więcej dzieci, 

z której dzieci uczęszczają do Punktu lub Klubu, o których mowa w ust. 1, przysługuje 

zwolnienie z części miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości 10 % tej opłaty – 

niezależnie od jakiegokolwiek kryterium dochodowego.    

 

3. Rodzic/opiekun prawny może skorzystać tylko z jednej, wybranej przez siebie ulgi. 

 

  

§ 2 . 

 Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek o udzielenie zwolnienia. 

 

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

 

§4. 

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm. ), rada gminy może określić, w drodze uchwały, 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 

Z uwagi na prowadzoną politykę społeczną Gminy Miasta Gostynina, zwolnienie z części 

miesięcznej opłaty za wyżywienie – podjęte niniejszą uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie - jest 

społecznie uzasadnione i konieczne. 


