
UCHWAŁA NR LII.328.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku 
w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem 

oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005 oraz poz. 1079) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 oraz poz. 1383) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 września 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3537, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2019 r. poz. 3513, zm. oraz Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 1266), §2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku w wysokości 20 złotych 
dziennie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 
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Uzasadnienie 

W związku ze wzrostem cen towarów i usług związanych z procesami produkcji i transportu, koszty 
wyżywienia uległy zwiększeniu. 

Dzieci przebywające w Gminnym Żłobku korzystają z posiłków przygotowanych przez stołówkę 
przedszkolną, zgodnie z Regulaminem korzystania z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu w Ostrowitem. Dla 
dzieci żłobkowych opłata za wyżywienie wynosi 125% stawki podstawowej. Od 1 października 2022 r. będzie 
to 12,50 zł dziennie. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz aktualny poziom inflacji zasadna jest zmiana maksymalnej wysokości 
opłaty za wyżywienie do wysokości 20,00 zł dziennie.  

Podstawa prawna art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn. zm.). 
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