
UCHWAŁA NR XXI/191/13 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 27 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego 

ustalania 

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 

Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. 

poz. 153) w związku z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) 

Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Ustala się maksymalną stawkę godzinową, stanowiącą podstawę do określenia 

miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna, w wysokości 3,00 zł brutto za każdą 

godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem, z zastrzeżeniem § 2, ust. 1, 

pkt 2. 

2. Stawka godzinowa o której mowa w ust. 1 ulega podwyższeniu o 50 % 

w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej 

opieki oraz dziecka, które nie ukończyło pierwszego roku życia. 

 

§ 2. 1. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje na podstawie 

zawartej umowy o świadczenie usług z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest uzależniona od liczby dzieci objętych opieką 

w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia, liczby godzin faktycznie 

sprawowanej opieki nad każdym dzieckiem oraz wysokości stawki wynagrodzenia za 

godzinę opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna; 

2) za niepełną godzinę nie więcej niż 30 min, wypłaca się 50 % stawki za godzinę 

sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem, powyżej 30 min wypłaca się 100 % stawki za 

godzinę; 

3) wynagrodzenie wypłacane jest do 10-go dnia następnego miesiąca. 

2. Podstawą do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna jest 

prowadzony przez niego rejestr obecności dziecka, zawierający potwierdzoną przez rodziców 

informację o czasie pobytu dziecka u opiekuna dziennego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


