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UCHWAŁA NR IX/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 16 czerwca 2011 r.

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

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

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie Gminy Drezdenko w zależności od obowiązującego dla danego roku minimalnego 
wynagrodzenia za pracę: 

1) od każdego wpisu żłobka – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 
dokonywania wpisu, 

2) od każdego wpisu klubu dziecięcego – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 
dokonywania wpisu – ustalanego na zasadach i w trybie określonym w ustawie z 10.10.2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Wysokość opłaty obliczonej na podstawie ust. 1 jest zaokrąglana w górę do pełnych złotych. 

3. O wysokości opłaty na dany rok, przy uwzględnieniu ust. 1 i 2, Burmistrz informuje w formie 
obwieszczenia ogłaszanego w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, 
poz. 235) w Drezdenku określa wysokość opłaty w sposób powodujący jej automatyczną zmianę od nowego 
roku, dla którego ustalono minimalne wynagrodzenie ze pracę. 


