
UCHWAŁA NR ………………/22 

RADY GMINY Marcinowice 

z dnia ………………………………. 2022 r. 

w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z Klubu Malucha w Wirach. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 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 z późn.zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala co 

następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę w wysokości 400 zł za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wirach w 

wymiarze do 10 godzin dziennie. 

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 12 zł dziennie. 

§ 3. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowach cywilnoprawnych zawieranych przez 

Kierownika Klubu z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/181/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 

ustalenia opłat z tytułu korzystania z Klubu Malucha w Wirach oraz uchwała nr XLI/243/21 Gminy 

Marcinowice z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat z tytułu 

korzystania z Klubu Malucha w Wirach. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia ………………. 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2021 r. poz. 75 z późn.zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym 

przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Uchwała zakłada wprowadzenie stałej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wirach w 

wysokości 400,00 zł na miesiąc.  

Uzasadnieniem dla zmian w zakresie odpłatności jest fakt, że pierwotna stawka w wysokości 350 zł na 

miesiąc określona została w marcu 2021 r. Jednak wzrost cen na rynku, w tym opału i wszelkich mediów 

czy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, a także towarów i usług, wpływa na wzrost kosztów 

utrzymania działalności Klubu Malucha w Wirach. 

Na rok 2022 w dziale 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Klub 

Malucha w Wirach zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 571.479 zł, z czego kwota 441.405 zł 

to wynagrodzenia i pochodne, a kwota 130.092 zł to pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz 

osób fizycznych.  

Planowany miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w Klubie Malucha w Wirach w roku 2022 to 

kwota około 1.700 zł.  

Koszty pobytu dzieci w placówce są współfinansowane przez Gminę Marcinowice oraz rodziców, z 

czego około 80% z nich obciąża Gminę. Koszty te obejmują m.in.: wynagrodzenie personelu, 

ogrzewanie budynku, dostawę mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, usługi telekomunikacyjne, 

opłatę za wywóz nieczystości, zakup środków czystości i środków higienicznych, zakup materiałów 

papierniczych, zakup usług pozostałych np. przeglądy.   

Do kosztów związanych z pobytem dziecka w klubie nie wlicza się kosztów inwestycji.  

Maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 12,00 zł dziennie wprowadzona została uchwałą nr 

XLI/243/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 listopada 2021 r. Sporządzenie tekstu jednolitego ma 

na celu ułatwienie posługiwania się tekstem aktu. 

 


