
UCHWAŁA NR XXXVI/224/17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do 3 lat (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) i § 15 załącznika do uchwały Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Ozimki z dnia 
30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Ozimku i nadania mu statutu  Rada 
Miejska w Ozimku u c h w a l a,  co   następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 
utworzenia Żłobka Samorządowego w Ozimku i nadania mu statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 4 otrzymuje tytuł „Warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania opłat za pobyt 
i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku”,

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się w kwietniu na okres  od dnia 1 września danego roku do 
31 sierpnia  roku następnego oraz w ciągu tego okresu – na wolne miejsca.

2. Przyjęcia do Żłobka następują na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia zawierającego dane, 
o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Dzieci przyjmowane są do grup według zbliżonego wieku oraz   rozwoju psychofizycznego.

4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci kontynuujące pobyt w Żłobku.

5. W przypadku, gdy po przyjęciu dzieci kontynuujących pobyt w Żłobku, liczba oświadczeń lub 
zaświadczeń do danej grupy wiekowej jest większa niż liczba wolnych miejsc w tej grupie 
pierwszeństwo przyjęcia, zgodnie z poniższą kolejnością, mają dzieci:

1) zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek,

2) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci: pracujących, wykonujących 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne albo pobierających naukę w trybie stacjonarnym,

3) posiadające rodzeństwo korzystające ze Żłobka lub przedszkola,

4) z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

5) rodziców korzystających ze świadczeń opieki społecznej.

6. Spełnienie warunków o których mowa w ust. 5 rodzice dziecka powinni potwierdzić dokumentami 
załączonymi do oświadczenia lub zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, o ile  ich spełnienie 
nie wynika z tego oświadczenia lub zaświadczenia.

7. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących 
i przyjmowane do Żłobka, w przypadku zwolnienia się miejsca w grupie, o której mowa w ust.3,  
zgodnie z kolejnością na tej liście.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku bez 
względu na liczbę dni nieobecności.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłatę  za wyżywienie za dany miesiąc obniża się 
o kwotę wynikającą z iloczynu dziennej stawki za wyżywienie i liczby dni nieobecności dziecka 
w Żłobku w miesiącu poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 3.
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3. Opłatę za wyżywienie w dniach nieobecności dziecka w Żłobku odlicza się począwszy od pierwszego 
dnia nieobecności pod warunkiem powiadomienia przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 
dyrektora Żłobka o nieobecności dziecka nie później niż do godziny 8:00 w pierwszym dniu 
nieobecności.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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