
UCHWAŁA NR XXII/213/2021 
RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie 
Dziecięcym w Lubszy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 58 ust. 1 i ust. 2, 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną wysokość opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy 
w wysokości 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100) w wymiarze do 10 godzin dziennie. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy w wysokości 20,00 zł 
(słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opieki w danym dniu. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

4. W przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) Klubu Dziecięcego, rodzice lub opiekunowie prawni 
nie wnoszą opłaty miesięcznej a w przypadku jej wniesienia przysługuje zwrot opłaty w części proporcjonalnej do 
ilości dni miesiąca, w którym Klub Dziecięcy nie świadczył usług. Opłata ta zostanie wówczas odliczona od opłaty 
za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym za kolejny miesiąc lub na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego 
zwrócona na rachunek bankowy. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Klubie Dziecięcym 
w Lubszy w formie dziennej stawki żywieniowej w wysokości 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100). 

§ 3. W przypadku otrzymania przez Gminę Lubsza dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania miejsc 
opieki w Klubie Dziecięcym w Lubszy ze środków zewnętrznych, opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym 
w Lubszy w wymiarze 10 godzin dziennie pobierana będzie w wysokości pomniejszonej o kwotę dofinansowania 
do pobytu dziecka. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc: Uchwała Nr VII/43/2019 
Rady Gminy Lubsza z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej 
kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy, Uchwała Nr XVII/140/2020 
Rady Gminy Lubsza z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy oraz Uchwała Nr 
XXI/192/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza 

 
 

Wojciech Jagiełłowicz 
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