
UCHWAŁA NR XXV/134/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę 
Golina i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) miesięcznie.  

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) za każdą rozpoczętą 
godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina.  

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym 
przez Gminę Golina w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) dziennie.  

§ 4. Do dnia 30 września 2022 roku obniża się opłatę, o której mowa w §1 do kwoty 150,00 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, ponoszoną przez rodzica objętego projektem współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych 
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi pn. "Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) rada gminy określa wysokość opłaty
za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostkę samorządu
terytorialnego albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego,
dodatkową opłatę za wydłużony na wniosek rodziców dziecka wymiar opieki w żłobku lub klubie
dziecięcym oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie, a także warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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