
Uchwała  Nr  IX/48/2011 
Rady Gminy RozdraŜew 

       z dnia 29 czerwca 2011 roku 
 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych. 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami ) oraz art. 33 ust. 2 ustawy        

z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) 

uchwala się, co następuje : 

 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych  

       prowadzących działalność na terenie Gminy RozdraŜew na poziomie 250,00 zł. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                           Artur Jakubek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
prowadzenie Ŝłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru Ŝłobków i klubów 
dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy. Rejestr jest jawny i podlega publikacji  
w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy w RozdraŜewie. 

 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi 

dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata nie 
moŜe być wyŜsza niŜ 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie                       
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 5 października 2010 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia  
za pracę w 2011 r., wynosi ono 1.386 zł. Zatem maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej 
Ŝłobka lub klubu dziecięcego moŜe wynosić 693 zł. 
 
 Do dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3, Ŝłobki jako zakłady opieki zdrowotnej podlegały rejestracji w rejestrze zakładów 
opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego (organ rejestrowy). 
Zgodnie z nową regulacją organem rejestrowym dla Ŝłobków i klubów dziecięcych jest    
Wójt Gminy RozdraŜew . Zadanie to zostało przekazane Gminie bez zagwarantowania 
środków finansowych na jego realizację. 
 
 Zaproponowana stawka opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych,  
w wysokości 250,00 zł, pozwoli przynajmniej częściowo pokryć koszty ww. zadania,                        
a jednocześnie nie będzie stanowić nadmiernego obciąŜenia dla podmiotów zainteresowanych 
uzyskaniem wpisu. 
  

                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                    Mariusz Dymarski 

 

 

 
 


