UCHWAŁA NR 81/XI/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r.
Nr 427/LXXXIV/2018 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
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 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 11 września 2018 r. Nr 427/LXXXIV/2018
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym
“Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie, zmienia się ust. 1 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
§ 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 240 zł (słownie:
dwieście czterdzieści złotych) miesięcznie.”.
§ 2.
Pozostała 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
Rzeczywisty koszt pobytu jednego dziecka w Klubie Dziecięcym to ponad 1100 złotych
miesięcznie. Rodzic partycypuje jedynie ok. 200 zł – jest to jedna z najniższych opłat za Klub
Dziecięcy w całej Polsce. W województwie mazowieckim funkcjonują 104 Kluby Dziecięce.
Wśród nich tylko 2 Kluby z opłatą niższą niż 120 zł miesięcznie za pobyt dziecka – w tym nasz
gostyniński Klub. Informację tą można zweryfikować na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ w
zakładce – Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych. Tymczasem koszt zatrudnienia niani w
Gostyninie na pełen etat to wydatek rzędu ponad 1200 zł. W powodu niskich opłat za pobyt w
Klubie Dziecięcym, miejsce to jest również bardzo popularne wśród niepracujących Rodziców,
których dzieci niejednokrotnie (z powodu niektórych zapisów w Ustawie o opiece nad dziećmi do
lat 3) zostały przyjęte do Klubu i zajmują miejsca dzieciom Rodziców pracujących. Rodzice
(zazwyczaj matki) pozostają w domach, a dzieci za 200 złotych miesięcznie mają zapewnioną przez
10 godzin dziennie opiekę oraz pełne wyżywienie.

