
 

 

UCHWAŁA NR LII/608/18 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie 

Uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, stanowiącym załącznik do Uchwały  

Nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce 

budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 

z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 

z późn. zm.), 

7) niniejszego Statutu, 

8) innych właściwych przepisów prawa.”; 
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2) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Rodzice dzieci objętych opieką żłobkową mają prawo do: 

1) uzyskania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka, 

2) uczestnictwa w zajęciach co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Udział rodziców w zajęciach nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo dzieci oraz ich 

komfort psychiczny i emocjonalny.”; 

3) w § 7 uchyla się ust. 2; 

4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę miejsc, do Żłobka 

w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci: 

1) mieszkające na terenie Piekar Śląskich, 

2) obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – pracujących lub uczących się 

w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, 

3) spełniających przynajmniej jedno kryterium niezbędne do zastosowania preferencji, tj. zgłaszających 

do przyjęcia: 

a) dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci), 

b) dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.”; 

5) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy cywilno-prawnej w sprawie 

korzystania z usług Żłobka.”; 

6) w § 7 dodaje się ust. 9, 10 i 11 w brzmieniu: 

„9. Dzieci przyjmowane są do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem rozwoju 

psychomotorycznego, grup wiekowych. 

10. W przypadku trwającej dłużej niż dwa miesiące usprawiedliwionej planowanej nieobecności 

dziecka w Żłobku, zgłoszonej w formie pisemnego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego planowanej nieobecności inne dziecko na 

podstawie pisemnej umowy z jego rodzicami, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Liczba dzieci przebywająca w jednym czasie w Żłobku, nie może przekroczyć liczby miejsc 

w Żłobku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i Dyrektorowi Żłobka 

Miejskiego w Piekarach Śląskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

inż. Grzegorz Gowarzewski 
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