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RADY MIEJSKIDJ W J4DRZEJOWIE

z dnia l6 maja 20 | 3 r.

w sprawie ustalenia wysoko5ci oplaty za wpis do rejestru 2lobk6w i klub6w dziecipcych

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.lJ.22001 r. ff 142 poz. l59l z p6in. zm.) i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4lutego 2011 r. o opiece nad dzieimi
w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235) Rada Miejska uchwal4 co nastgpuje:

$ l. Ustala siE wysoko56 oplaty za wpis do rejestru 2lobk6w i klub6w dziecipcych prowadz4cych dzialalnoSi na
terenie Gminy Jgdrzej6w w wysokosci 10 % minimalnego wynagrodzenia za prac?, ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu z pracp.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sip Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

. $ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dztwa
SwiQtokrzyskiego.

Przewodniczqcy Rady
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U z a s a d n i e n i e

do uchwaty Rady Vliejokiej w Jgdrzejowie w sprawie wysokosci oplaty za wpis do rejestru Zlobk6w
i klub6w dziecigcych.

Prowadzenie zlobka lub klubu dziecigcego jest dzialalnoSciq gospodarcz4 i wymaga wpisu do rejestru
zlobk6w i klub6w dzieciEcych. W mysl axt.27 ust. l ustawy zdnia 4lutego 2011 r. o opiece nad dzieimi
w wieku do lat 3 (Dz. u. nr 45, poz. 235, nr 131, poz. 764 i nr 171, poz. l0l6) rejestr prowadzi w6jt, burmistrz
lub prezydent miasta wla5ciwy ze wzglgdu na miejsce prowadzenia zlobka lub klubu dziecipcego. Art. 33, ust.
I i ust. 2 okreSla, ze wpis do rejestru podlega oplacie, kt6ra stanowi doch6d wlasny gminy. WysokoSC oplaty
ustala rada gminy w drodze uchwaly. W mySl art. 33 ust. 5 gmina jest zwolniona z oplaty za wpis do rejestru.

PodjEcie uchwaly w sprawie wysokoSci oplaty za wpis do rejestru zlobk6w i klub6w dzieciEcych jest
zasadne,
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