
 

 

UCHWAŁA NR XV/432/19 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 21 listopada 2019 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 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 43 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730), Rada Miejska Wrocławia uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 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 2017 r. poz. 4417), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się maksymalny koszt całkowity wynagrodzenia dziennego opiekuna, zatrudnionego 

przez gminę Wrocław, w wysokości 6.000,00 zł miesięcznie.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna, o którym mowa w § 1, uzależnia się od liczby 

dzieci, nad którymi dzienny opiekun sprawuje opiekę. 

2. Maksymalny koszt całkowity wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi: 

1) 6.000,00 zł kosztu całkowitego, jeżeli sprawuje opiekę nad pięciorgiem dzieci; 

2) 5.300,00 zł kosztu całkowitego, jeżeli sprawuje opiekę nad czworgiem dzieci; 

3) 4.600,00 zł kosztu całkowitego, jeżeli sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci. 

3. Za dni, w które nie była świadczona opieka nad dziećmi, wynagrodzenie nie przysługuje.”; 

3) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, dziennemu opiekunowi 

przysługuje prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia w kwocie 1.200,00 zł kosztu całkowitego 

miesięcznie.”; 
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4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem przez dziennego 

opiekuna ustala się opłatę w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego  

na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Opłatę zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.”; 

5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za każdą kolejną rozpoczętą, niezadeklarowaną godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem przez 

dziennego opiekuna ustala się opłatę w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

określonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Opłatę zaokrągla się do dwóch miejsc  

po przecinku.”. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

2. Prezydent Wrocławia przekaże uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

B. Ciążyński 
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