
UCHWAŁA NR VII/  41  /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU

w sprawie: wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  
w Gminie Borek Wielkopolski.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,  
co następuje:

§ 1. Ustala  się  wysokość  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów 
dziecięcych  w  Gminie  Borek  Wielkopolski  w  wysokości  20  %  minimalnego 
wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  zgodnie  z  przepisami  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Opracował:
Tomasz Marszałek



Otrzymują:

1.  Biuro Rady Miejskiej
2. Stanowisko ds. oświaty 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR VII/ 41/2011

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU

w sprawie: wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
w Gminie Borek Wielkopolski.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do 
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga 
wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wyżej cytowaną ustawą został 
nałożony na gminy obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 
Wpisy do rejestru będą dokonywane na podstawie pisemnego wniosku o wpis do 
rejestru,  złożonego  przez  podmiot  zamierzający  prowadzić  żłobek  lub  klub 
dziecięcy. Przed dokonaniem wpisu do rejestru upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego  w  Borku  Wlkp.  dokonują  wizytacji  lokalu  w  celu  ustalenia  czy 
zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. 

Na podstawie art. 33 tej samej ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, 
która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 
50%  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  zgodnie  z  przepisami  
o minimalnym wynagrodzeniu, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 5 października 2010r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę  w 2011r.  (Dz.  U.  Nr  194,  poz.  1288)  wynosi  1386,00  zł.  Gmina  Borek 
Wielkopolski  ustaliła  wysokość  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów 
dziecięcych w kwocie 277,20 zł, co stanowi 20% minimalnego wynagrodzenia.

Do  dnia  wejścia  w  życie  cyt.  ustawy,  żłobki  jako  zakłady  opieki 
zdrowotnej podlegały rejestrowi zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez 
Wojewodę. Zgodnie z nową regulacją organem rejestrowym dla żłobków i klubów 
dziecięcych jest Burmistrz Borku Wlkp. Zadanie to zostało przekazane gminie bez 
zagwarantowania środków finansowych na jego realizację. Zaproponowana stawka 
opłaty  za  wpis  do rejestru  pozwoli  przynajmniej  częściowo pokryć  koszty  ww. 
zadania,  a  jednocześnie  nie  będzie  stanowić  nadmiernego  obciążenia  dla 
podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wpisu. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.


