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UCHWAŁA NR XLVI/   /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U 2020 r. poz. 326) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu, 
w ten sposób, że w Rozdziale 5, § 12 zdanie 2 otrzymuje brzmienie: „Rodzice lub opiekunowie nie ponoszą opłaty 
za wyżywienie dziecka za każdy dzień nieobecności.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W przyjętym uchwałą z dnia 30 kwietnia 2020 r. statucie Gminnego Żłobka w Zdziechowie konieczne jest 
dokonanie zmiany. Zmiana obejmuje zdanie drugie zawarte w rozdziale 5 statutu, paragraf 12. Zgodnie 
z obecnym brzmieniem statutu zdanie drugie ma następujące brzmienie: 

Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka za każdy dzień 
nieobecności. 

Intencją jest jednak, by opłata za pobyt dziecka w żłobku ponoszona była co miesiąc, niezależnie od 
obecności w przedszkolu. Opłata ta pozwala bowiem na pokrycie kosztów stałych, które są niezależne od 
obecności dziecka w żłobku. 

Za zasadne uznać należy zwalnianie z opłaty za wyżywienie w razie nieobecności dziecka. Z tego względu 
proponuje się następujący zapis statutu: 

Rodzice lub opiekunowie nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka za każdy dzień nieobecności. 
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