UCHWAŁA NR XV/94/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę
faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.
§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących
zasad:
1. wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką
dziecka niepełnosprawnego,
2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych
opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia  do 10 dnia następnego miesiąca,
3. wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu
dziecięcego,
4. wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem
dziemnnie,
5. dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci,
6. dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna
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Id: LNXPRVDSNFRIZOXMQHCJBJKUN. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 maksymalną
wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalenia określa Rada Miasta. Dziennym opiekunem jest
osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje
opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Powyższa umowa określa m.in. cel
i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki
dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty oraz czas, na jaki
umowa
została
zawarta.
Burmistrz Miasta jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od
odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie na zasadach
określonych
w ustawie
Prawo
zamówień
publicznych.
Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.
Wybór dziennych opiekunów nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzi wykaz
dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę. Burmistrz Miasta zleca organizację opieki sprawowanej
przez dziennych opiekunów. Z uwagi na trudne do precyzyjnego oszacowania koszty zatrudnienia przez
Miasto dziennych opiekunów, brak środków finansowych na realizację powyższej formy opieki
w budżecie Miasta na rok 2011 oraz brak przepisów wykonawczych dotyczących zakresu programów
szkoleń, jakie musi odbyć opiekun dzienny, organizację opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia
do 3 lat w w.w. formie przewiduje się od roku 2012.
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