
UCHWAŁA NR XX /162/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka 
i warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie. 

Na podstawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka 
i warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie 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 2020 r. poz. 713) art. 58 ust. 1 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 2020 r. poz. 326 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 „Kolorowy Domek” w Żydowie, 

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

§ 2. 1.   Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Klubie wnoszoną przez rodzica w wysokości 
218,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście złotych 00/100) w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Klubie - w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 
wniosek rodzica - (powyżej 10 godzin dziennie) w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 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: 
dwanaście złotych 00/100) na dzień dla dziecka. 

§ 4. Za czas zamknięcia Klubu Dziecięcego „Kolorowy Domek" w Żydowie na skutek decyzji właściwego 
organu zwalnia się rodziców od ponoszenia miesięcznych opłat, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 i § 
3 proporcjonalnie do ilości dni zamknięcia w/w Klubu. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/162/20

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka
i warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Klubie Dziecięcym „Kolorowy Domek” w Żydowie.

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 regułą 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.

Ponadto zgodnie z art.59 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rada gminy może określić,
w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Wysokość opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym „Kolorowy domek”
w Żydowie została ustalona na podstawie kalkulacji kosztów zawartej projekcie o dofinansowanie
w ramach EFS - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020; Poddziałanie 6.4.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (
całkowita wartość projektu: 1.303.791,88 zł , w tym kwota dofinansowania: 1.111.971,88 zł; realizacja
projektu zaplanowana na okres: 04.05.2020 - 30.09.2022; w tym wkład własny rodziców; 218,00 zł za
pobyt/m-c; 3 zł za wyżywienie/dzień )

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 18 sierpnia 2020 roku na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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