
UCHWAŁA NR LIII/350/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia 
warunków zwolnienia od ich ponoszenia 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1  i art. 59 ustawy z dnia               4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1324 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Rodzice dziecka przebywającego w żłobku, utworzonym przez Gminę Kawęczyn wnoszą następujące 
opłaty: 

1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku, 

2) dodatkowe opłaty za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku, 

3) opłatę za wyżywienie dziecka. 

§ 2. 1. W żłobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1. 

2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 700,00 zł (słownie siedemset złotych) miesięcznie . 

3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest stała i nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust.4 nin. paragrafu. 

4. Rodzice nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w żłobku w okresie zamknięcia żłobka z powodu przerwy 
spowodowanej remontem lub innymi przyczynami losowymi. 

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica 
dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 20,00 zł (słownie dwadzieścia złotych) za każdą rozpoczętą 
godzinę przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 4. 1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych) . 

2. Zasady wnoszenia opłat,  o których mowa w niniejszej uchwale oraz czas pobytu dziecka w żłobku 
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem (opiekunem prawnym) 
dziecka. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn . 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26-11-2020r. w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia od 
ich ponoszenia. 

§ 7. 1. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1października 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LIII/350/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie 
oraz określenia warunków zwolnienia od ich ponoszenia 

Uchwałą nr XIX/156/2020 z dnia 29 maja 2020r. Rada Gminy Kawęczyn utworzyła 
gminny żłobek w Kawęczynie i nadała mu statut.  

Na podstawie art.58 i 59 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 326 ze zm.)- Rada Gminy ustala opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku i warunki zwolnienia od ich ponoszenia. Opłaty te są niezbędne dla  
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania żłobka i stanowią istotny element zawieranych 
umów cywilnoprawnych z rodzicami dziecka w sprawie korzystania z usług żłobka. 
Dotychczasowe opłaty ustalono na czas realizacji projektu EFS pn. ”Gmina Kawęczyn 
wspiera najmłodszych mieszkańców” tj. do dnia 30 września 2022r. 

Wobec powyższego wywołanie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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