
                                       
                                                                  UCHWAŁA NR 64/XII/2015

                                                           RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna,
zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, j.t. z późn. zm.) w związku z art. 43, 44 i 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, j.t. z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala  się  maksymalną  wysokość  wynagrodzenia  dziennego  opiekuna  zatrudnianego  przez  Gminę  Miasta
Gostynina  w  stawce  godzinowej  wynoszącej 10,00  zł  brutto  za  każdą  godzinę  opieki  sprawowanej  przez
dziennego opiekuna nad dziećmi.

§ 2.

Wynagrodzenie  dziennego  opiekuna  wypłaca  się  na  podstawie  zawartej  z  opiekunem  dziennym  umowy
o świadczenie usług, w której wysokość miesięcznego wynagrodzenia opiekuna będzie  uzależniona od liczby
godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dziećmi oraz wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia z tytułu
opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, określonej w § 1  .

     § 3.

Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka
w wysokości 0,29 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

§ 4.

1.Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w wysokości 5,00 zł
dziennie. 

2. Dopuszczalne jest również zapewnienie samodzielnego wyżywienia dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka, przez czas jego pobytu pod opieką dziennego opiekuna. 

§ 5.

1. Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz opłata za wyżywienie dziecka wnoszone są przez 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazany 
rachunek bankowy.

2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, jest:

        1) lista obecności dzieci u dziennego opiekuna – dla opłaty za wyżywienie dziecka

 2)  zadeklarowana  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  dziecka  liczba  godzin  opieki,  jaka  ma  być  
          sprawowana  nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w miesiącu – dla opłaty za pobyt dziecka u
              dziennego opiekuna.

                                                                                        



 § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

               

                   § 7.

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

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
 

                   
                                                                  Rady Miejskiej w Gostyninie



Uzasadnienie 

Zasady funkcjonowania dziennych opiekunów reguluje Rozdział IV ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr  62/2015 Burmistrza  Miasta Gostyninaz dnia   12 maja  2015 r.  w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów, dziennym opiekunem może być
osoba, która: spełnia łącznie wymogi określone w art. 39 ustawy z dnia  z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) tj.:
a) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
b)  nie  jest  i  nie  była  pozbawiona  władzy  rodzicielskiej  oraz  władza  rodzicielska  nie  została  
jej zawieszona ani ograniczona;
c)  wypełnia  obowiązek  alimentacyjny,  w  przypadku  gdy  taki  obowiązek  został  nałożony  
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
e) posiada status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP w Gostyninie,
f)  posiada  kwalifikacje  opiekunki  dziecięcej,  nauczyciela  wychowania  przedszkolnego,  nauczyciela  edukacji
wczesnoszkolnej  lub  pedagoga  opiekuńczo-wychowawczego  i  doświadczenie  w  pracy  
z dziećmi, a w ramach projektu odbędzie 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku
pierwszej pomocy (szkolenie uzupełniające zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu; do odbycia szkolenia nie
jest  zobowiązania  osoba,  która  pracowała  z  dziećmi  w wieku  do  lat  3  przez  okres  co  najmniej  12  miesięcy
bezpośrednio  przed  planowanym  podjęciem  zatrudnienia  jako  dzienny  opiekun)  albo  posiadają  uprawnienia
dziennego opiekuna i doświadczenie w pracy z dziećmi,   

g) posiada aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

h)  posiada  zaświadczenie  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  o  braku  przeciwwskazań  
do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu do złożenia oferty.
i) zadeklaruje gotowość do świadczenia opieki w wymiarze 10 godzin dziennie, w dni powszednie od poniedziałku
do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dzienny opiekun sprawujący opiekę nad dziećmi współpracuje z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka m.in.
poprzez prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1457) maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określa w drodze
uchwały Rada Gminy. 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Miasta Gostynina
jest uzależniona od liczby godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dziećmi oraz wysokości stawki godzinowej
wynagrodzenia z tytułu opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna. 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1457) rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna.

Podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  konieczne  i  w  pełni  uzasadnione  z  uwagi  na  prawidłową  realizację
projektu pn. „ Opiekun dzienny w Gostyninie”, w tym potrzebę zawarcia umów o świadczenie usług z opiekunami
dziennymi.


