
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

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. 2017 poz. 1875) w związku z art. 44 i art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. 2016 r. poz.157, 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  0,60  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  opieki  sprawowanej  nad
dzieckiem

§ 2
1. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna

w wysokości 5,00 zł dziennie. 
2. Dopuszczalne  jest  również  zapewnienie  samodzielnego  wyżywienia  dziecka  przez

rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka,  przez  czas  jego  pobytu  pod  opieką  dziennego
opiekuna. 

§ 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
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Gostyninie 

Andrzej Robacki



 Uzasadnienie

W związku ze zmianą  formy zatrudnienia opiekuna dziennego i sposobu jego wynagradzania oraz
zmianą  wysokości  stawki  za  pobyt  dziecka  u  opiekuna  dziennego  -  zasadne  jest  uchylenie
dotychczas obowiązującej Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 64/XII/2015 z dnia  28 maja
2015 r.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2016  r.  poz.157,  j.t.  z  późn.  zm)  rodzice  są  zobowiązani  do  ponoszenia  opłat  za  pobyt  oraz
wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

Podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione z uwagi na prawidłową realizację zadań
wynikających z w/w/ ustawy.


