
 

 

UCHWAŁA NR XL/266/17 

RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.), 

Rada Gminy Żurawica 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Gminy Żurawica w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Pukajło 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 2884



 

Uzasadnienie 

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w art 33 określa, że wpis do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie która stanowi dochód własny gminy. Wysokość 

opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie możne być wyższa niż 50% minimalnego 

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

od1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prace wynosi 2 000 zł, a opłata za wpis do rejestru 

nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł. Zmiany i wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty. Gmina jest 

zwolniona z opłaty za wpis do rejestru. 
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