
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.290.2011 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna  

oraz zasad jego ustalania  

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn zm.)  

 

RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  

uchwala:  

 

§ 1. Ustala się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w wysokości 2,50 zł brutto za 

każdą godzinę sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem w wymiarze do ośmiu godzin dziennie oraz 3,50 zł 

brutto za każdą rozpoczętą godzinę sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem ponad wymiar ośmiu godzin 

dziennie.  

 

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Miastem 

Ruda Śląska, a opiekunem dziennym z uwzględnieniem następujących zasad:  

1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 20% w przypadku objęcia opieką dziecka 

niepełnosprawnego,  

2) wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką 

w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia - do 10 dnia następnego miesiąca,  

3) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu 

dziecięcego,  

4) dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się 

dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, 

maksymalnie nad trojgiem dzieci,  

5) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

 

 

Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

———————————————————————————————————————————

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 613



§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Ruda Śląska  

 

 

Józef Osmenda 
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