
UCHWAŁA NR  177/XXII/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia   28 maja  2020 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 44 i 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

568) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej 

wysokości opłaty za wyżywienie, w § 3, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Opłaty, o której mowa  w § 1, nie pobiera się za okres zawieszenia prowadzenia 

działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej przez opiekuna dziennego.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 16 marca 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

 

Niniejsza uchwała zmienia uchwałę nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Zmiana dotyczy uregulowania 

i usankcjonowania kwestii nie pobierania opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w 

okresie zawieszenia funkcjonowania instytucji opiekuna dziennego, w szczególności w 

związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i w 

związku z ograniczeniami z tym związanymi.  

Uchwale nadaje się moc wsteczną jej wejścia w życie, jednakże zmiana wprowadzona 

niniejszą uchwałą przyznaje uprawnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci 

korzystających z usługi opiekuna dziennego, a więc rozwiązanie takie jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa.  


