
UCHWAŁA NR XXIV/159/2016
RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy 
„Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit. h i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), art. 8 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz 
art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz 
ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 maja 2016 r. poz. 
1832) dokonuje się następujących zmian:

1) Rozdział 7. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w 
Klubie Dziecięcym otrzymuje brzmienie:

„Zasady ustalania opłat za pobyti wyżywienie w Klubie Dziecięcym”;

2) W rozdziale 7 § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym ustala odrębna uchwała Rady 
Gminy Gostycyn.

2. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym wnoszona jest za dany miesiąc z góry 
do 15-tego dnia tego miesiąca.

3. Opłata za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym obliczana jest zgodnie z zasadą: dzienna 
stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni pracy Klubu Dziecięcego

w miesiącu.

4. Opłata, o której mowa w ust 3 nie jest naliczana za dni nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym 
i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu.

5. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym jest stała i nie ulega zmianie w przypadku 
nieobecności dziecka.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Sucharski
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