UCHWAŁA Nr XIV/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat 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 (
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) oraz art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonego przez Burmistrza Karczewa w wysokości 1000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i 730

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Karczewa. Rejestr
jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Karczewie. Burmistrz Karczewa dokonuje wpisu do rejestru, złożonego przez podmiot
zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Zgodnie z art. 33 ww. ustawy wpis do
rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala Rada
Miejska w drodze uchwały i nie może być wyższa niż 1000 zł. Zmiany w rejestrze oraz
wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

