
UCHWAŁA NR XLIII/313/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/284/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach  z dnia  17 grudnia   
2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski   w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2017 r. poz. 1875 i 2232) w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i  z  2018 r.  poz. 62)  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 oraz  z 2017 r.  poz. 60 i 1428) 
uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale  Nr XLVII/284/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach  z dnia 17 grudnia  2013 r. 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Świebodzicach zmienioną    
uchwałą  Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia  9 października 2015 r.
w załączniku nr 1 , wprowadza się następujące zmiany:
1)  w  §  4   ust. 2 po  pkt. 5 dodaje się  pkt. 6 w brzmieniu:

"6)  Rodzice mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w żłobku pod warunkiem 
przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły udziału rodziców w zajęciach 
prowadzonych w żłobku określa regulamin żłobka".

2)  w §  5   ust. 7 po  pkt. 4 dodaje się  pkt. 5 w brzmieniu:
"5)  dzieci  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju".
3) w §  5  po  ust. 8  dodaje się  ust. 9  w brzmieniu:

" 9. Na czas planowanej  i usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku trwającej minimum 
3 miesiące na jego miejsce może być przyjęte inne dziecko".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 4 (Dz.U.
z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.) podmiot, który utworzył żłobek ustala statut żłobka.

W związku ze zmianą ustawy, zachodzi konieczność wprowadzenia aktualizacji w statucie
Żłobka Miejskiego Nr 1  i dostosowanie do nowego brzmienia w zakresie:

1) zasad udziału rodziców w zajęciach prowadzonych żłobku,

2) warunków przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych
i dzieci niepełnosprawnych,

3) warunków przyjmowania dzieci w przypadku , o którym mowa w art. 18 b ustawy,
stanowiącym iż w przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na
miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego
rodzicami.

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Id: EC499CD1-32CB-4089-9F57-9E73DF9C6BCE. Podpisany Strona 1 z 1




