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UCHWAŁA NR V/50/2019
RADY GMINY POMIECHÓWEK
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz
wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 43, art. 44 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), Rada Gminy Pomiechówek uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:
ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłat za
pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w formie miesięcznego abonamentu
w wysokości:
1) do 7 godzin dziennie – 350 zł;
2) do 10 godzin dziennie – 400 zł.
2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej abonamentu określonego w § 3
ust. 1 pkt 1) w wysokości 2 zł.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności dziecka przez cały
miesiąc i wynosi 70% abonamentu miesięcznego deklarowanego przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka.
4. W przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi,
bez względu na liczbę dni nieobecności z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.
6. Ustala się wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na
poziomie 7 zł dziennie.
7. W przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna opłata za wyżywienie podlega
proporcjonalnemu zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn dni nieobecności i wysokości dziennej
stawki żywieniowej, pod warunkiem poinformowania dziennego opiekuna przez rodziców/ opiekunów
prawnych, do godziny 800, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 1 zostaną proporcjonalnie pomniejszone o liczbę
niewykonywania usług przez opiekuna dziennego w przypadku przerwy na prace techniczne.”;
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2) Uchyla się § 4 uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Drzazgowski

