UCHWAŁA NR XLI/300/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 33 ust. 2 w zw. z ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie
Gminy Książ Wlkp. w kwocie 1 000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych
na terenie Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212, poz. 3309).
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: FDDF3F7C-BDBC-410D-B572-A0BF5FD50453. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/300/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 2018 r.
Zgodnie z obowiązującą dotychczas uchwałą Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 20 czerwca 2011r., opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosiła nie
więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od dnia 1 stycznia 2018r. minimalne
wynagrodzenie za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2018r., wynosi 2100 zł, co skutkowałoby opłatą – w przypadku wpisu do rejestru –
1050zł.
W myśl art. 33 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2016r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
od dnia 1 stycznia 2018r., opłata za wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych nie może być
wyższa niż 1000 zł.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej działalności
niektórych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książ Wlkp. Z uwagi na
powyższe, projekt uchwały został poddany procedurze konsultacji na podstawie Uchwały
Nr XVIII/321/2010 z dnia 18 października 2010 r. Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Żadna z organizacji pozarządowych zaproszonych do
konsultowania projektu niniejszej uchwały nie wniosły uwag co do treści przedmiotowej uchwały.
Z uwagi na konieczność wykonania art.33 ust. 2 w zw. z ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.) nie
ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków
umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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