
Id: ULISD-WUFRI-JUJCV-YGDRF-ADYDY. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XIV/71/2011
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm., art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 
45 poz. 235) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę 
faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. 

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 

1. wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50 % 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. wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem dziennie, 

5. dzienny opiekun musi obejmować opieką co najmniej 3 dzieci, 

6. dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 maksymalną wysokość 
wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania określa Rada Gminy Gniezno Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna 
zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 
ukończenia 20 tygodnia życia. Powyższa umowa określa m.in. cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania 
opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób 
i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 
1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 2)zagwarantowanie 
dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 
3)prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny 
dziecka, właściwych do wieku dziecka. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem 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. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy. Dziennym opiekunem może być osoba, która: daje rękojmię 
należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza 
rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki 
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie 
była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, posiada warunki lokalowe zapewniające 
bezpieczną opiekę nad dzieckiem, odbyła 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające, 
w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków, przez 
dziennego opiekuna, może być przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad 
środowiskowy. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie Wójta Gminy Gniezno. Dzienny opiekun 
prowadzący zajęcia z dziećmi nad którymi sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności 
przez: korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć oraz 
prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. Dzienny opiekun podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Wójt 
Gminy Gniezno jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności 
cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie na zasadach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. 
Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna. Wójt Gminy 
Gniezno wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzi wykaz dziennych 
opiekunów, z którymi zawarł umowę. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dopuszcza również, aby Wójt 
Gminy Gniezno zlecił organizację opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów. Z uwagi na trudne do 
precyzyjnego oszacowania koszty zatrudniania przez Gminę dziennych opiekunów, brak środków finansowych na 
realizację powyższej formy opieki w budżecie Gminy Gniezno na rok 2011 oraz brak przepisów wykonawczych 
dotyczących zakresu programów szkoleń, jakie musi odbyć opiekun dzienny, organizację opieki nad dziećmi 
w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w ww. formie przewiduje się od roku 2012. 


