
UCHWAŁA NR   X/115/2019
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 29 sierpnia 2019 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  2019 r., poz. 506) oraz art. 33 ust. 2 i ut. 3 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§  1.  Ustala  się  wysokość  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych  prowadzących
działalność na terenie Gminy Lisków w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.
§ 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie   14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku   Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.  



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR   X/115/2019 

RADY GMINY LISKÓW

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 20011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia  
2  lipca  2004  r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  i  wymaga  wpisu  do  rejestru  żłobków
 i  klubów dziecięcych.  Art.  27 cytowanej  ustawy stanowi,  że Wójt  Gminy właściwy ze względu na
miejsce  prowadzenia  żłobka  lub  klubu  dziecięcego,  prowadzi  rejestr  żłobków i  klubów dziecięcych.
Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy
wpis do rejestru podlega opłacie,  która stanowi dochód własny gminy.  Wysokość opłaty za wpis do
rejestru ustala rada gminy w drodze uchwały (art. 33 ust.2).Wysokość opłaty (art. 33 ust. 3) nie może być
wyższa niż 1000,00 zł.  Na mocy w/w ustawy z opłaty tej zwolniona jest Gmina Lisków oraz zmiany 
w rejestrze i wykreślenie z rejestru. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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