
UCHWAŁA NR LVIII/1488/14
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 43, 44 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 Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje:

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2013 r. poz. 5150) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  Ustala się maksymalną stawkę godzinową, stanowiącą podstawę do określenia miesięcznego 
wynagrodzenia dziennego opiekuna, w wysokości 5,70 zł kosztu całkowitego za każdą godzinę opieki 
nad jednym dzieckiem, z zastrzeżeniem § 2 oraz § 3.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.  Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, ponoszoną przez rodzica (opiekuna 
prawnego) w wysokości 3,60 zł kosztu całkowitego 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 1,80 zł kosztu całkowitego, powyżej 
30 min. ustala się opłatę w wysokości 3,60 zł kosztu całkowitego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 2552
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