
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 19 września 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 

ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty 

za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia 

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości 

opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 156, poz. 2674), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXI/690/12 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/247/11 Rady 

Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego 

ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 3230).  

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2  

i 3  uchwały nr XXXI/690/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego 

opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.”. 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego”. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

E. Góralczyk 
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Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej  

Wrocławia z dnia 19 września 2013 r.  

 

UCHWAŁA NR XIII/247/11  

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  

z dnia 7 lipca 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz 

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 i 645) w związku z art. 43, 44 i 58 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.
1)

) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 

co następuje:  

§ 1.
2) 

 Ustala się maksymalną stawkę godzinową, stanowiącą podstawę do określenia miesięcznego 

wynagrodzenia dziennego opiekuna, w wysokości 4,5 zł brutto za każdą godzinę opieki nad jednym dzieckiem, 

z zastrzeżeniem § 2 oraz § 3.  

§ 2.
3) 

 Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje na podstawie zawartej umowy 

o świadczenie usług z uwzględnieniem następujących zasad: wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest 

uzależniona od liczby dzieci objętych umową opieki w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, 

liczby godzin opieki nad każdym dzieckiem, określonej w umowie, z zastrzeżeniem § 3  oraz wysokości stawki 

wynagrodzenia za godzinę opieki nad dzieckiem.  

§ 3.
4) 

1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna 

prawnego) w wysokości 3 zł brutto za  godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem do 10 godzin 

w danym dniu.  

2. Za niepełną godzinę do 30 min. ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł brutto, powyżej 30 min. ustala się 

opłatę w wysokości 3 zł brutto. 

§ 4. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna 

w wysokości 10 zł dziennie.  

§ 5.
5) 

1. 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 Gminy 

Wrocław.  

2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, jest lista obecności dziecka 

u dziennego opiekuna.  

3. Za czas nieobecności dziecka u dziennego opiekuna, rodzic (opiekun prawny) opłat nie wnosi, 

z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Opłata za wyżywienie nie jest wnoszona od dnia następnego po dniu zgłoszenia przez rodzica (opiekuna 

prawnego) nieobecności dziecka u dziennego opiekuna. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 

1016, z 2013 r., poz. 747.  
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2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXI/690/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/247/11 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna,  

zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie  
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.  
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.  
5) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
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