
 

 

UCHWAŁA NR XIV/81/19 

RADY GMINY DOMANIÓW 

z dnia 16 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha w gminie Domaniów  

oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 409, 730), Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Klubie Malucha w gminie Domaniów w wymiarze  

do 10 godzin dziennie na kwotę 350,00 zł miesięcznie (trzysta pięćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dzieci zakwalifikowane do projektu pod nazwą „Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub 

Malucha w gminie Domaniów” nr RPDS.08.04.01-02-0061/19, w ramach Działania 8.4.1. Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  - na czas trwania projektu tj. od dnia 01.06.2019 r. – 

31.12.2021 r. korzystają z Klubu Malucha nieodpłatnie. Po zakończeniu wyżej wymienionego projektu 

obowiązywać będzie opłata ustalona w ust. 1. 

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w Klubie Malucha, obejmująca 

koszty usługi cateringowej na kwotę 12,00 zł dziennie (słownie: dwanaście złotych). 

4. Opłata za dzienne wyżywienie o której mowa w ust. 3 dotyczy wszystkich dzieci korzystających z Klubu 

Malucha, zarówno uczestników projektu, opisanego w ust. 2 oraz dzieci przyjętych po okresie trwania projektu. 

§ 2. Zasady zwrotu opłat za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Klubie Malucha reguluje 

statut Klubu, nadany odrębną uchwałą Rady Gminy Domaniów oraz umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 

rodzicem/opiekunem prawnym a dyrektorem/kierownikiem Klubu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Domaniów: 

Z. Żygadło 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 października 2019 r.

Poz. 6012
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