
UCHWAŁA NR 41/IX/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 30 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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z 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) 
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie Miasta Podkowa Leśna w kwocie 100 złotych. 

 
§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna . 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków  

i klubów dziecięcych. 
 
 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 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, burmistrz lub prezydent miasta właściwego  
ze względu na miejsce prowadzenia Ŝłobka lub klubu dziecięcego. Rejestr jest jawny  
i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.  
Rejestr zawiera; 

1.  Nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego Ŝłobek  
lub klub dziecięcy, 

2.  Numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego Ŝłobek lub klub dziecięcy, 
3.  Miejsce prowadzenia Ŝłobka lub klubu dziecięcego. 

 
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 za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenie za pracę 
w 2011 roku wynosi ono 1.386 złotych. Zatem maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej 
Ŝłobka i klubu dziecięcego moŜe wynieść 693 złotych.  Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie  
z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty. 
 
Burmistrz proponuje, aby opłata za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych 
prowadzących działalność na terenie Miasta Podkowa Leśna wynosiła 100 zł.    
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 

 
 


