
UCHWAŁA NR XXVI/226/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 2021 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. 2021.75 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 § 1 otrzymuje brzmienie: ,, § 1. Od dnia 1 września 2021 r. ustala się wysokość opłaty za 
wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Czernikowo w wysokości 7,20 zł dziennie oraz opłaty za 
pobyt w wysokości 1 zł miesięcznie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W związku ze wzrostem kosztów żywienia tj. wzrostem cen produktów żywnościowych niezbędne jest 
podwyższenie opłat za wyżywienie ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających 
do żłobka. 

Opłata za pobyt pozostaje w niezmienionej wysokości 1 zł. 

Wyliczenie kosztu utrzymania dziecka w żłobku miesięcznie: 

 

6,13 zł os./dzień x 21 dni (średnia ilość dni w miesiącu) = 128,73 zł – stawka obowiązująca od 01.01.2021 r. - 
31.08.2021 r. 

7,20 zł os./dzień x 21 dni = 151,20 zł – stawka obowiązująca od 1.09.2021 r. 

 

Ustalona kwota dziennego wyżywienia dziecka w żłobku w wysokości 6,13 zł, ponoszona przez 
rodziców/opiekunów prawnych nie wystarcza na pokrycie całościowych kosztów wyżywienia dziecka 
w żłobku. 

Przeprowadzono rozeznanie cenowe w żłobkach na terenie województwa kujawsko- pomorskiego i ustalono, że 
średnia oplata za wyżywienia dziecka w żłobkach mieści się w przedziale 6,00 zł – 10,80 zł. 

Od dnia 1.09.2021 r rodzice/opiekunowie prawni będą uiszczać opłatę za wyżywienie 
w wysokości 7,20 zł os./dzień oraz opłatę miesięczną za pobyt w wysokości 1 zł. 

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za w pełni uzasadnione.
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