
 

 

UCHWAŁA NR VII/XXXIV/260/17 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę 

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

maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie. 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. 

Poz. 446, poz. 1579, 1948; z 2017r. poz. 730, 935) w związku z art.43, art.44, art 58 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 57; z 2017r. 

poz. 1428)Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 1,20 % brutto minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w roku zatrudnienia, za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jedną grupą dzieci, 

o której mowa w art. 38 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 176 zł. 

2. Za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka u dziennego opiekuna pomniejsza się opłatę za pobyt 

o 1/21 kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Miesięczna opłata za pobyt dziecka u opiekuna nie może być mniejsza od 50 % kwoty, o której mowa 

w § 2 ust. 1. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie u dziennego opiekuna w wysokości 7 zł. 

2. Opłaty za wyżywienie nie wnosi się od dnia następnego po dniu zgłoszenia przez rodzica (opiekuna 

prawnego) nieobecności dziecka u dziennego opiekuna. 

§ 4. Opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych)  

na rzecz Gminy Wisznia Mała. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Ottenbreit 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 3978
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