
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 NR 237/XXXIII/2022 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym SMYKI w Królewcu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,                                   
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j z dnia 09.03.2022 r.), w zw. z art. 12 ust. 3, 
art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3                        
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Smyków uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym SMYKI w Królewcu  
prowadzonym przez Gminę Smyków w wysokości 400 złotych. 

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w klubie, powyżej 8 godzin dziennie,                              
w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w klubie prowadzonym przez Gminę 
Smyków na poziomie 15 złotych dziennie. 

§ 2. 1. Jeżeli w tym samym klubie przebywa równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych opiekunów 
prawnych, opłata za każde dziecko wynosi 75 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

2. Opłaty wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

 
W 2022 r. znacznie wzrosły ceny żywności, ceny usług, mediów a także nastąpił wzrost kosztów 
wynagrodzeń pracowników. Wniesione  opłat za pobyt dziecka w  klub wynikające z niniejszej uchwały 
zrekompensują rozwiązania zaproponowane w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r.                                                        
o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), których celem jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim  
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym wprowadza prawo 
do nabywania rodzinnego kapitału opiekuńczego, oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 
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