
  
 

UCHWAŁA Nr X/58/2011 

Rady  Gminy w Siennicy 

z dnia  06 października 2011r 

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 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z póź.zm) w związku  z art. 33 pkt 1-3 ustawy z dnia             

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

Rada Gminy w Siennicy  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1.Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

prowadzonego przez Wójta Gminy Siennica w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. 

2.W 2011 roku opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 

Wójta Gminy Siennica wynosi 693,00 złote( słownie złotych : sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

 

                          § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały NR X/58/2011 

Rady Gminy w Siennicy   

z dnia 06 października 2011r 

 

W dniu 04 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235). Ustawa obejmuje zasady 

organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki 

świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady funkcjonowania 

opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Opieka nad dziećmi 

w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a 

także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Opieka w żłobku jest 

sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, zaś w klubie 

dziecięcym od ukończenia 1 roku życia. 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Siennica. Rejestr jest jawny i podlega 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siennica. Przed 

dokonaniem wpisu do rejestru Wójt Gminy dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia 

czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. 

Wójt Gminy może odmówić wpisu do rejestru w przypadku, gdy podmiot nie spełnia 

warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego. 

Zgodnie z art. 33 wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy w drodze uchwały ustala 

wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r., w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., wynosi ono 1.386 zł. Zatem 

maksymalna wysokość opłaty rejestracyjnej żłobka i klubu dziecięcego może wynieść 

693 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z 

opłaty. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.   

Wejście w życie powyższej uchwały w przypadku utworzenia w 2011 r. nowych 

żłobków lub klubów dziecięcych spowodują wzrost dochodów gminy miejskiej. 

 

 

 

 

  

 

        
 

 


