
Projekt

z dnia  6 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. 
w sprawie ustalenia statutu Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 2 w związku z ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 326 ze zm.1)) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. )2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/247/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie 
ustalenia statutu Publicznego Żłobka „KRASNAL” w Białobrzegach zmienia się treść § 10 ust. 1, który otrzymuje 
brzmienie: „W sytuacji uzyskania w procesie rekrutacji przez większą liczbę dzieci takiej samej liczby punktów, 
pierwszeństwo przyjęcia mają najstarsze dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

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

1) T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568. 
2) T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 

568 i poz. 695.
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rada Miasta 
i Gminy Białobrzegi ustala statut żłobka w szczególności: 1) nazwę i miejsce prowadzenia; 2) cele i zadania oraz 
sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny 
w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności; 3) warunki przyjmowania dzieci; 4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie 
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. W związku z potrzebą uszczegółowienia kryteriów rekrutacji 
wprowadzenie uchwały jest zasadne. 

Id: DQTDJ-CNDHK-OYALR-FIRZC-MKRKW. Projekt Strona 1




