
UCHWAŁA NR XXI/186/2020 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie 
w Żłobku „Bajkowa Kraina” w Czernikowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę 
Czernikowo w stałej wysokości 6,13 zł dziennie oraz opłaty za pobyt w wysokości 1 zł 
miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w 
żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala 
rada gminy w drodze uchwały.

Działalność Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie w okresie pierwszych 24 mie
sięcy będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z 
realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw
sko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka”, RPKP.08.04.02-04-0006/19.

W związku z wymienionym powyżej dofinasowaniem rodzice dzieci przyjętych do 
żłobka prowadzonego przez Gminę Czernikowo uiszczać będą stałą miesięczną opłatę za po
byt dziecka w żłobku w kwocie 1 zł miesięcznie, natomiast opłata za wyżywienie wyniesie 
6,13 zł dziennie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


