
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/176/20 
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 7131)) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 3262)) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku, zwanym dalej 
Klubem, w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w danym 
roku kalendarzowym. 

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka, objętego opieką w Klubie, 
w wysokości nie przekraczającej 10 zł. 

§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki ponad 10 godzin dziennego pobytu dziecka 
w Klubie, w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę opieki. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 maja 2018r. sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018, poz. 3048). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Więcborku 

 
 

Anna Łańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 5776



 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 568, poz. 1747 
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