
UCHWAŁA NR XXXII/205/20 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 326 i 568) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XLVII/380/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 3981), § 1 ust. 1 uchwały 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica (opiekuna prawnego) za pobyt dziecka 
u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Chełmża, w kwocie 200,00 zł miesięcznie.”.. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie 1 listopada 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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UZASADNIENIE

Do dnia 02.10.2020 r. Gmina Chełmża realizuje projekt „Gminne Punkty Opieki Dziennej –
wsparcie dla rodziców małego dziecka” w partnerstwie z Gminą Lisewo, Gminą Płużnica
i Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Odpłatność za pobyt dziecka w czasie jego trwania
wynosiła 50,00 zł miesięcznie.

W ramach trwałości projektu Gmina Chełmża zobowiązana jest przez okres co najmniej
dwóch lat zapewnić świadczenie opieki nad minimum trojgiem dzieci do lat 3 przez każdego
z zatrudnionych opiekunów dziennych.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 maksymalną wysokość opłaty
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna ustala w drodze
uchwały rada gminy.

Proponuje się podwyższenie miesięcznej opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
do kwoty 200,00 zł miesięcznie. Nowa stawka została ustalona na takim poziomie, aby nie
stanowić bariery finansowej dla rodziców, a jednocześnie ma ich zachęcić do korzystania z tej
formy opieki nad dziećmi, którą oferuje Gmina Chełmża.
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