
UCHWAŁA Nr 427/LXXXIV/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie
Dziecięcym “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz  art. 58 ust. 1 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.),
uchwala się:

§  1.
Za korzystanie  z  usług  Klubu Dziecięcego pod nazwą "Uśmiech Malucha"  z  siedzibą  w

Gostyninie  (zwanego  dalej  Klubem)   rodzice  (opiekunowie  prawni  dziecka)  uiszczają

następujące opłaty:

1) Opłatę  za pobyt  dziecka  w wymiarze  do 10 godzin  dziennie  – w kwocie 120 zł

(słownie: sto dwadzieścia złotych) miesięcznie.

2) Opłatę dodatkową za pobyt dziecka w wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie

– w kwocie 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za każdą rozpoczętą dodatkową

(ponad 10) godzinę.

3) Opłatę za wyżywienie dziecka – w wysokości nie wyższej niż 5 zł (słownie: pięć

złotych złotych) dziennie.

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez Klub obejmują:

1) zapewnienie  dziecku  opieki  w  warunkach  bytowych  zbliżonych  do  warunków

domowych,

2) zagwarantowanie  dziecku właściwej  opieki  pielęgnacyjnej  oraz  edukacyjnej,  przez

prowadzenie  zajęć  zabawowych  w  elementami  edukacji,  z  uwzględnieniem

indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych i  edukacyjnych,  uwzględniających

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) wyżywienie w zakresie: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.



2. Świadczenia  udzielane  przez  Klub  realizowane  są  w  godzinach  określonych

w regulaminie organizacyjnym Klubu.

§  3.

 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§  4.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Uchwałą  nr  424/LXXXII/2018  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  9  sierpnia

2018  r.  została  utworzona  gminna  jednostka  budżetowa  pod  nazwą  Klub  Dziecięcy

„Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w

wieku do lat 3 oraz z § 9 Statutu Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” wysokość opłaty

oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 [dodatkowa opłata za pobyt dziecka w żłobku

w wydłużonym wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie] za pobyt i maksymalną

wysokość  stawki  za  wyżywienie  dziecka  w  klubie  ustala  Rada  Miejska   w  drodze

uchwały.  

Opłata  za  pobyt  dziecka  w  klubie  dziecięcym  wynika  z  usługi  zapewnienia

dziecku  opieki  w  klubie  w  wymiarze  do  10  godzin  dziennie.  Zwrot  „do  10  godzin

dziennie”  wskazuje na możliwości  dowolnego kształtowania czasu pobytu dziecka w

klubie,  jednakże  ze  względu  na  racjonalność  zasad  korzystania  z  klubu  nie  ma  to

znaczenia  dla  ustalenia  wysokości  opłat,  gdyż  regułą  winien  być  10-godzinny  pobyt

dziecka. Zasadność ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie w wymiarze do 10 godzin

dziennie w formie ryczałtowej niezależnej  od czasu rzeczywistego pobytu dziecka w

klubie wynika m.in. z tzw. gotowości klubu do świadczenia usług, bowiem zapewnienie

danemu dziecku miejsca  w klubie  skutkuje  tym,  że  niezależnie  od tego,  czy  dziecko

korzysta  z  usług  klubu  w  pełnym  wymiarze,  czy  tylko  częściowo,  miejsce  dla  tego

dziecka jest cały czas zarezerwowane. Podczas nieobecności tego dziecka nie może ono

zostać  udostępnione  innemu  dziecku,  to  zaś  przekłada  się  bezpośrednio  na  ogólne

koszty funkcjonowania klubu.

Wysokość  opłaty  za  pobyt  dziecka  w  Klubie  Dziecięcym  „Uśmiech  Malucha”

w  Gostyninie  została  ustalona  w  oparciu  o  stawki  uchwalone  Uchwałą  nr

341/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 r.

Szczegółowe zasady określające terminy wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie

dziecka w klubie, sposób ich pobierania, rozliczania oraz dokonywania zwrotu, zostaną

uregulowane w umowie o korzystanie z usług klubu zawartej pomiędzy kierownikiem

klubu  a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.


