
UCHWAŁA NR 340/LXIX/ 2017 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
2017 poz. 1875) w związku z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz.157, j.t. z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. 2014, poz. 1786 z późn. zm.,
zwanym dalej Rozporządzeniem) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dziennych opiekunów będących pracownikami

samorządowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2. Maksymalne  miesięczne wynagrodzenie  dziennych opiekunów oznacza sumę przypadających do

wypłaty  w  danym  miesiącu  następujących  składników  wynagrodzenia:  wynagrodzenia
zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę, dodatku specjalnego, premii .

§ 2
Kwotę maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla dziennych opiekunów ustala się zgodnie z grupą XI
określoną w Rozporządzeniu to jest na kwotę 3.400,00 złotych.

                                                             
 § 3  

Dodatek za  wieloletnią  pracę przysługuje w wysokości  i  na  zasadach określonych w ustawie z dnia 21
listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  oraz  Rozporządzeniu  to  jest  maksymalnie  do
wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4
1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o

wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności dziennemu opiekunowi na czas określony może
być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny jest przyznawany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie
nie przekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5
W ramach posiadanych środków może być przyznana premia w wysokości do 30% kwoty wynagrodzenia
zasadniczego zgodnie z regulaminem wynagradzania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 64/XII/2015 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.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
  w Gostyninie 

                              Andrzej Robacki



Uzasadnienie

W związku ze zmianą formy zatrudnienia opiekuna dziennego z umowy zlecenia na umowę o pracę, zasadne
jest  określenie maksymalnej  wysokości  wynagrodzenia zgodnie z kategorią zaszeregowania określoną w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.1621) 

 


