
UCHWAŁA NR XLIII/301/2014
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 20 lutego 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 , poz. 645,poz. 1318), w związku z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 6,20 zł za każdą godzinę 
faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. 

2. W okresie współpracy Gminy Lubsza z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu przy tworzeniu 
instytucji Opiekuna dziennego w ramach Projektu systemowego pn. Powrót do zatrudnienia realizowanego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - zgodnie z treścią Porozumienia nr 316/P/PO/2013 z dnia 
10 grudnia 2013 r. w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu 
„Powrót do zatrudnienia”, ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 10,80 zł za 
każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki. 

3. Okres współpracy Gminy Lubsza, o którym mowa w ust. 2, ustala się na okres od 10 grudnia 2013 r. do 
dnia 30 czerwca 2015 r. 

4. Stawka określona w ust. 2 niniejszego paragrafu obowiązuje maksymalnie przez okres 12 miesięcy 
w okresie współpracy o którym mowa w ust. 3.

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

1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust.1 wynosi 50% stawki określonej w § 1 ust. 1 na każde 
kolejne dziecko objęte opieką przez tego samego opiekuna; 

2) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu 
dziecięcego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/277/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

mgr Janina Wcisło
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