
UCHWAŁA NR XLV/368/18
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez 
Gminę Chełmża oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000), art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 603 i 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dzienne opiekuna w wysokości 50,00 złotych brutto za każdą 
godzinę świadczenia usługi.

2. Za niepełną godzinę do 30 minut wypłaca się 50% stawki za godzinę faktycznie sprawowanej opieki, 
powyżej 30 minut wypłaca się 100% stawki za godzinę.

3. W przypadku zawarcia umowy o pracę 4.200,00 zł brutto za 1/1 etatu miesięcznie.

4. Maksymalny czas sprawowanej opieki nie może przekroczyć 10 godzin dziennie.

§ 2. 1. Wynagrodzenie przysługuje za faktyczne godziny sprawowanej opieki napodstawie zawartej umowy 
o świadczenie usług przez dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od faktycznej liczby godzin opieki w miesiącu 
poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia – do dnia 10 następnego miesiąca, obliczone jako iloczyn ilości 
godzin faktycznie sprawowanej opieki w danym miesiącu i określonej w § 1 stawki godzinowej;

2) podstawą do ustalenia ilości godzin dla dziennego opiekuna jest lista obecności dzieci w punkcie opieki 
zawierająca ilość godzin w jakich dzieci przebywają pod opieką;

3) za dni, w których dzienny opiekun nie świadczy usług wynagrodzenie nie przysługuje.

2. Wynagrodzenie dla opiekunów dziennych zatrudnionych na umowę o pracę wypłacane jest zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie.

3. Dzienny opiekun sprawuje opiekę wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Id: 43EA2EC5-9AD2-474E-8D63-EB8F821831AB. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje możliwość
sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. przez dziennego opiekuna.

Jest nim osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w art. 36 pkt 2 ustawy,
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub 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, maksymalnie nad pięciorgiem lub
trojgiem dzieci (w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego
roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki).

Wybór dziennych opiekunów następuje w drodze otwartego konkursu ofert
przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna i zasad jego ustalania ustala Rada
Gminy.
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