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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.6.2015 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 23.01.2015 r. 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia .................... 2015 r. 

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 

594 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 

1457),  na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

uchwala: 

§ 1. Ustalić wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie 

gminy Bieruń w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć  Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

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

Śląskiego. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-4-lutego-2011-r-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/?on=06.12.2013
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-4-lutego-2011-r-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/?on=06.12.2013
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Uzasadnienie  

W gminie Bieruń planowane jest  uruchomienie  prywatnego żłobka. Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków, 

który prowadzi burmistrz. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. 

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

wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem maksymalna 

wysokość opłaty rejestracyjnej żłobka i klubu dziecięcego może wynieść 875 zł. Niniejszy projekt uchwały zakłada opłatę 

w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 525 zł. 

Zaproponowana stawka opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest porównywalna do opłat, jakie 

podmioty ponoszą w innym pobliskich gminach, a jednocześnie nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia dla 

zainteresowanych uzyskaniem wpisu. 


