
UCHWAŁA NR XXIX/236/2014
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez 
Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego 

opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art.43 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1457) Rada Gminy w Świerczowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w kwocie 10,80 zł (słownie: dziesięć 
złotych 80/100) za każdą godzinę opieki sprawowanej nad jednym dzieckiem. 

§ 2. Wynagrodzenie dziennego opiekuna ustala się na następujących zasadach: 

1) wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem oraz. 
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna za godzinę sprawowanej opieki, 

2) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, 

3) wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług. 

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Świerczów 
w kwotę 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100) za każdą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem. 

§ 4. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt u dziennego opiekuna dla rodziny, której na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznano zasiłek stały lub zasiłek okresowy. 

2. Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna przez okres pobierania zasiłku wynosi 75% opłaty, o której 
mowa w §3. 

3. Opłaty za częściowe zwolnienie, o których mowa w §4 ust.2 stosuje się od dnia przedłożenia przez 
rodziców/prawnych opiekunów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o której mowa w §4 ust. 1. 

4. W przypadku, gdy dzienny opiekun opiekuje się dwójka lub większą liczbą dzieci z danej rodziny, opłatę 
ustaloną obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko. 

§ 5. Ustala się maksymalna opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w kwocie 5 zł 
(słownie: pięć złotych 00/100) dziennie. 

§ 6. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna wnoszone są przez rodziców (opiekunów 
prawnych) za dany miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca na wyznaczony rachunek lub w kasie Urzędu Gminy 
Świerczów. 

§ 7. Za czas nieobecność dziecka u dziennego opiekuna rodzic (opiekun prawny) opłat nie wnosi. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy
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