UCHWAŁA NR XXIX/222/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) i art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 t.j.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobek Miejski” w Żarowie wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 7 ust. 3 statutu Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina" w Żarowie dodaje się pkt 11 w następującym
brzmieniu:
„11) Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są
zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą
gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie
dziennym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie, w przypadku, gdy liczba
wniosków przekracza liczbę miejsc w żłobku, decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor żłobka, biorąc pod uwagę
kryteria wskazane w statucie. Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem
jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Tego typu
kryterium nie było wpisane w statucie. Z uwagi na istotę funkcjonowania żłobków oraz znikomą różnice punktową
złożonych wniosków uzupełnia się kryteria przyjęcia dziecka do żłobka o następujący zapis: „oboje
rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę
o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą
działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym”.
Sporządziła:
Katarzyna Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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