
UCHWAŁA NR XLV/287/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym 
„Miś Uszatek” w Czerniejewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ), w związku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm. ) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Klubie – należy przez to rozumieć Klub Dziecięcy „Mis Uszatek” w Czerniejewie;

2) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie;

3) Rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego.

§ 2. 1. Zwalnia się częściowo od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Klubie wg poniżej wskazanych 
warunków:

1) w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Klubu co najmniej dwojga dzieci z rodziny opłata za pobyt za 
drugie dziecko ulega obniżeniu o 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100 );

2) w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Klubu trojga i więcej dzieci z rodziny opłata za pobyt za 
trzecie i każde kolejne dziecko ulega obniżeniu o 200,00 zł ( słownie: dwieściezłotych 00/100 ).

2. Częściowe zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek rodzica złożony do 
kierownika.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XLV/287/18

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
„Miś Uszatek” w Czerniejewie.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość
opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym ustala rada gminy w drodze uchwały.

Rada gminy może również określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od
ponoszenia opłat ( art. 59 ust. 2 ).

Opłaty za pobyt dziecka w klubie wnoszone są na rzecz gminy.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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