
UCHWAŁA Nr   362/2014 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z  dnia  27 lutego 2014r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ((Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art.33 ust.2 i 3 ustawy                         
z dnia  4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) -  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych 
prowadzących działalność na terenie Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości 50,00 zł.  

 
§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu  sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 
Ŝłobków i klubów dziecięcych.  
 
 

Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku            
do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz.1457) wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych podlega 
opłacie, która stanowi dochód własny gminy. 

W świetle ust.2 i 3 tego artykułu wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze 
uchwały, a wysokość opłaty nie moŜe być wyŜsza niŜ 50% minimalnego wynagrodzenia                   
za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu                      
za pracę (Dz. U. Nr 200 poz.1679 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                  
11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014r.           
(Dz. U. z 2013r. poz.1074) od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę 
wynosi 1680 zł, a zatem dopuszczalny próg opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów 
dziecięcych to kwota 840 zł. Proponowana w projekcie uchwały kwota 50,00 zł mieści                   
się w tym progu. 
 

Podjęcie uchwały wynika wprost z przepisu prawa.   
 
 

 
 


