
UCHWAŁA NR 164/XXIX/2013
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594) oraz art. 33 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zmianami) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę w wysokości 50,00 zł za wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Małkinia Górna 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 
ze zmianami) prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. 

Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka 
lub klubu dziecięcego (art. 27 ust. 1 cytowanej ustawy). Rejestr jest jawny i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr. 

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ustala rada gminy w drodze uchwały. 
Opłata za wpis de rejestru stanowi dochód własny gminy. 

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie 
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Proponuje się ustalenie symbolicznej odpłatności za wpisanie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych 
w wysokości 50,00 zł. 

W świetle powyższego, zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały. 
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