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UCHWAŁA NR IX / 54 / 2011
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. 

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 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 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235)Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę faktycznie 
sprawowanej opieki. 

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 8 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę opieki. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na 
poziomie do 7 zł dziennie. 

§ 3. Opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego 
opiekuna. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Tomasz Wlekły
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wysokość opłaty za 
pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki u dziennego opiekuna 
(czas sprawowania opieki określa umowa zawarta pomiędzy dziennym opiekunem a Gminą) oraz maksymalną 
wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miejska w Nowym Tomyślu w drodze uchwały. Opłaty za pobyt 
dziecka u dziennego opiekuna, wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) wnoszone są na rzecz Gminy. 
Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania zakładają ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt 
dziecka u dziennego opiekuna na poziomie 3 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki oraz ustalenie 
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 7 zł za każdy dzień 
faktycznie sprawowanej opieki. W przypadku wydłużonego pobytu dziecka u dziennego opiekuna (ponad 8 godzin 
ustalonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie maksymalnej wysokości 
wynagrodzenia dziennego opiekuna) proponuje się ustalenie opłaty na poziomie 8 zł za każdą godzinę wydłużonej 
opieki. Z uwagi na regulacje wynikające z ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie jest możliwe 
precyzyjne oszacowanie wydatków, jakie poniesie Gmina Nowy Tomyśl z tytułu realizacji zadań przewidzianych 
w ww. ustawie. Zatem jedynie w oparciu o zakładaną kalkulację można przyjąć poziom wydatków i dochodów 
budżetu Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uruchomienia miejsc opieki nad dzieckiem w formie dziennych opiekunów: 
1) utworzenie 50 miejsc opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów, przy założeniu maksymalnego czasu 
świadczonych usług w wymiarze 8 godzin dziennie oraz wynikającej z art. 38 ust. 1 ustawy o opiece nad dzieckiem 
w wieku do lat 3, maksymalnej liczby 5 dzieci, którą może opiekować się dzienny opiekun oraz uwzględniając 
maksymalną stawkę za 1 godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad 1 dzieckiem ustaloną na poziomie 3 zł, 
wymaga zabezpieczenia wydatków w wysokości ok. 316 800,00 zł. Dodatkowo należy uwzględnić koszty 
związane z obowiązkowym ubezpieczeniem dziennych opiekunów zatrudnianych przez Gminę od 
odpowiedzialności cywilnej. 2) utworzenie 50 miejsc opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów, przy 
założeniu maksymalnego czasu świadczonych usług w wymiarze 8 godzin dziennie oraz wynikającej z art. 38 ust. 
1 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, maksymalnej liczby 5 dzieci, którą może opiekować się 
dzienny opiekun oraz uwzględniając maksymalną stawkę opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) 
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna za 1 godzinę faktycznie sprawowanej opieki, ustaloną na poziomie 3 zł 
oraz stawkę maksymalną dziennej opłaty za wyżywienie dziecka ustaloną na poziomie 7 zł, umożliwi osiągnięcie 
z tego tytułu dochodów w wysokości ok. 335 280 ,00 zł . 


