Projekt
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXXIV/234 /2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r,
poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (t.j.z 2013 r , poz. 1457) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 11 zł za każdą pełną godzinę faktycznie
sprawowanej opieki.
§ 2.
Wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach
od jej ogłoszenia.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński
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UZASADNIENIE
Opieka na dziećmi do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także
sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.
Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt
1 i 3 w/w ustawy czyli przez gminę lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. Zatrudnienie następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, do której
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
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.
Wójt może zatrudnić opiekuna dziennego, którego wybiera w drodze otwartego konkursu ofert,
przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Dziennym opiekunem może być osoba, która posiada kwalifikacje określone w ustawie.
Podjęcie powyższej uchwały, pozwoli również na udział Gminy Popielów w projekcie „Powrót do
zatrudnienia” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu . Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i pozwala na refundację
wynagrodzenia opiekuna dziennego przez 12 miesięcy.
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