Projekt
z dnia 14 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXXVI/258 /2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego
opiekuna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r,
poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r , poz. 1457) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Popielów w kwocie
2 zł ( słownie dwa złote 00/100) za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.
§ 2.
Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna
zatrudnionego przez Gminę Popielów w kwocie 8 zł ( słownie: osiem złotych 00/100) dziennie.
§ 3.
Opłaty, o której mowa w § 1 i 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5.
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
Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Gminy w
drodze uchwały ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalną wysokość
opłaty za wyżywienie. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie
umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dot.
zlecenia. 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.
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