UCHWALA NR
RADY GMINY POPIELOW
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za wpis do rejestru zlobkow i klubow dzieci^cych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 190 roku o samorza^dzie gminnym( Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806
z2003 r, Nr 80, poz.717, Nrl62, poz.1568, z2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167,poz.l759,
z 2005r. Nrl72, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,
Mr 138, poz.974,Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.l 111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,
poz.1241, 2010r, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675, z2011r, Nr 21 poz.113. Nr 117, poz.679,
Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887i 217, poz.1281) oraz art. 33 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dzieci wwieku do lat 3( Dz.U. z2011 r. Nr 45poz.235, Nr 131, poz.764,Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy
w Popielowie uchwala co nastejmje:

§1.
Ustala si§ wysokosc oplaty za wpis do rejestru ztobkow i klubow dzieci^cych, prowadzonych na terenie Gminy
Popielow w wysokosci 100 zl

§2.
Wykonanie uchwaty powierza si§ Wqjtowi Gminy Popielow
§3-

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Opolskiego i wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od daty jej ogtoszenia

szynski
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Uzasadnienie
W mysl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235) - zwanej dalej ustawy wpis do rejestru zlobkow i klubow dzieci^cych podlega oplacie, ktora stanowi
dochod wlasny gminy.
Art.33. ust. 2 ustawy upowaznia z kolei radq gminy do ustalenia wysokosci ww. oplaty w drodze uchwaly.
Optata ta, zgodnie z art. 33 ust. 3 przedmiotowej ustawy nie moze bye wyzsza niz 50% minimalnego
wynagrodzenia za prac? ustalonego zgodnie z obowi^zuja^cymi przepisami.Aktualnie minimalne wynagrodzenie
okreslone rozporzajdzeniem Rady Ministrowz dnia 5 pazdziernika 2010 r. w sprawie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracfw 2011 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1288) wynosi 1.386 zl.Proponowana w projekcie uchwaly
wysokosc oplaty, to kwota 100 zt
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