
UCHWAŁA NR XXI/169/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża. 

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 i 1378) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 568 i 1747) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/88/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie gminy miasta Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2016 r., poz.173) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się wysokość dotacji celowych udzielanych przez gminę miasto Chełmża dla podmiotów 
niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża na 
sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, w żłobku lub klubie dziecięcym poprzez: 

1) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych        
w żłobku, na poziomie 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką; 

2) zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych     
w klubie dziecięcym, na poziomie 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXI/169/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy miasta Chełmża.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; podmioty prowadzące żłobek lub
klub dziecięcy, mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego dotację celową
z budżetu gminy. Ustawa nie nakłada na samorządy obowiązku przyznawania dotacji na każde dziecko
objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Jednak osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać
na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Wysokość
i zasady ustalania dotacji celowej na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym,
określa rada gminy w drodze uchwały. W związku z wnioskami podmiotów prowadzących żłobek i klub
dziecięcy o zwiększenie kwoty dotacji postanowiono zwiększyć dotację z kwoty 20 zł na każde dziecko na
kwotę 150 zł na każde dziecko.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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