
UCHWAŁA NR XLV/284/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie 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. 58 ust. 1 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 „Miś 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. Ustala się miesięczną  opłatę za pobyt dziecka w Klubie wnoszoną przez rodzica  w wysokości 
350,00 zł  ( słownie: trzystapięćdziesiąt złotych  00/100 ) w wymiarze do 10 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym - w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach na wniosek rodzica  - ( powyżej  10 godzin dziennie )  w wysokości 20,00  zł ( słownie: 
dwadzieścia złotych 00/100 ) za każdą rozpoczętą godzinę opieki w danym dniu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 3. Ustala się maksymalną stawkę dzienną za wyżywienie dziecka w Klubie  w wysokości 12 zł ( słownie: 
dwanaściezłotych 00/100 ) na dzień dla dziecka.

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

§ 5. 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/284/18

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie 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 oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 ( dodatkowa opłata za pobyt dziecka w wydłużonym
wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie ) za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez
gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy 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 możliwość dowolnego
kształtowania czasu pobytu dziecka w klubie. Jednak biorąc pod uwagę racjonalność zasad korzystania z
klubu nie ma to znaczenia dla ustalenia wysokości opłat ponieważ reguła winien być 10-godzinny pobyt
dziecka. Zasadność ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie w wymiarze 10 godzin dziennie w formie
kwoty ryczałtowej ( niezależnie od rzeczywistego czasu pobytu dziecka w klubie ) wynika m.in. z tzw.
Gotowości klubu do świadczenia usług, ponieważ 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 jego nieobecności nie może być ono
udostępnione innemu dziecku, co przekłada się bezpośrednio na koszty funkcjonowania klubu. Wysokość
opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czerniejewie została ustalona w
odniesieniu do szacunkowo określonych kosztów funkcjonowania klubu w okresie od 1 września 2018 r. do
31.12.2018 r. Uruchomienie klubu planuje się od 1 września 2018 r.

Szacunkowe koszty za okres 1.09.- 31.12.2018 r. przestawiają się następująco:

Lp Wyszczególnienie kosztów Koszt ( w zł )
Razem, z tego: z

wnioskowanej
dotacji

ze środków
własnych1 Wynagrodzenie personelu 86.138,00 12.000,00 74138,00

2 Dostawy mediów ( energia elektryczna, cieplna,
opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za
usługi telefoniczne, internetowe itp. )

6.000,00 0,00 6.000,00

3 Koszty związane z utrzymaniem czystości w
placówce

2.000,00 0,00 2.000,00

4 Inne : m.in. szkolenia personelu, ubezpieczenie
personelu, koszty promocji i informacji o
instytucji, koszty naboru dzieci, koszty obsługi
księgowej, prawnej itp.

13.462,00 0,00 13.462,00

Razem 107.600,00 12.000,00 95.600,00

Łączne koszty 107.600,00 zł : 4 miesiące = 26.900,00 zł /miesiąc: 30 dzieci = 896,66 zł / dziecko/
miesiąc

Dotacja ( 12.000,00 zł ) w ramach Rządowego programu „MALUCH+”: 4 miesiące ( wrzesień –
grudzień 2018 r. ) 3.000,zł / miesiąc : 30 dzieci =100,00 zł / dziecko / miesiąc

896,66 zł – 100,00 zł ( dotacja ) = 796,66 zł / dziecko/ miesiąc

796,66 zł – 350,00zł ( opłata rodziców ) = 446,66 zł ( koszt po stronie gminy ) – stanowi to 43,94%
udział rodziców i 56,06 % udział gminy.

Ponadto zadaniem gminy będzie wyposażenie placówki ( m.in. zakup mebli, łóżeczek, stolików, krzeseł,
wykładzin, przewijaków, nocników, zabawek, pomocy dydaktycznych, środków sanitarno - higienicznych ).
W/w koszt szacuje się na kwotę ok. 120.800,00 zł. ( 120.800,00 zł : 30 dzieci = 4.026,66 zł / dziecko ).

Z kolei dodatkowa opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w wydłużonym wymiarze
przekraczającym 10 godzin dziennie została ustalona w wysokości 20 zł, za każdą rozpoczętą godzinę
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pobytu dziecka.

Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka ustalono na kwotę 12 zł dziennie. Kierownik
Klubu, w oparciu o rzeczywistą analizę kosztów, określi dzienna stawkę żywieniową, której wysokość nie
może być wyższa niż kwota określona w niniejszej uchwale.

Na realizację zadania utworzenia jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czerniejewie
Gmina otrzyma dotację celową w wysokości 600.000,00 zł ( utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
), a także 12.000 zł na bieżące funkcjonowanie ( kwota 12.000 zł dotyczy okresu wrzesień – grudzień 2018
r. ).

W/w środki pochodzą z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+” 2018.

W przypadku istnienia takiej możliwości w kolejnych latach Gmina Czerniejewo będzie się ubiegała o
wsparcie finansowe na częściowe pokrycie kosztów.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w
dniu 18 kwietnia 2018 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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