
                                                 

UCHWAŁA NR XXXIII.369.2021 

RADY GMINY KLEMBÓW 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.287.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 

2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie 

Dziecięcym „Klembuś” w Dobczynie 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 75), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale Nr XXV.287.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś”     

w Dobczynie (Dz. Urz. Woj. 2021. 3969) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie      

w wysokości 11,00 zł”. 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Stawki odpłatności, o których mowa w § 1 i 2 obowiązują od 1 stycznia 2022 roku”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym     

Województwa Mazowieckiego. 

 

 Wiceprzewodnicząca 

        Rady Gminy 

 

             /-/ Emilia Kamińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, wysokość opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym oraz opłaty za 

wyżywienie ustala Rada Gminy.  

 

Mając na względzie realny wzrost cen zakupu surowców niezbędnych do przygotowania 

posiłków spełniających wymagania dotyczące norm żywieniowych dla dzieci w wieku do 3 lat, 

proponuje się ustalenie maksymalnej wysokości dziennej stawki żywieniowej dla Gminnego 

Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie w wysokości 11,00 zł, poprzez zmianę treści § 2 

w przedkładanym brzmieniu.  

 

Opłaty będą stanowić dochód budżetu Gminy. 

 

 


