
PROJEKT
UCHWAŁA NR ..../..../2022

 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia  ...  czerwca 2022  r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz
nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  559  ze  zm.)  oraz  art.  8  ust.  1  pkt  1,  ust.  2
i  art.  11 ust.  2  ustawy z dnia  4 lutego 2011 r.  o  opiece  nad dziećmi  w wieku do lat  3  (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 75 ze zm.)  oraz art.  12 ust.  1 pkt 2 i  ust.  2 ustawy z dnia 27
sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  305  ze
zm.), uchwala się, co następuje: 

§1.  W  statucie  Żłobka  Samorządowego  w  Izbicy  Kujawskiej  stanowiącego  załącznik  do
Uchwały  Nr  XXXVII/337/2021  Rady  Miejskiej  w  Izbicy  Kujawskiej  z  dnia  5  listopada  2021
r.   w  sprawie  utworzenia  Żłobka  Samorządowego  w
Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5620) wprowadza się
następujące zmiany: 

1) §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„§7. 5. Dzieci spoza Gminy Izbica Kujawska będą przyjmowane do Żłobka w sytuacji zaspokojenia
potrzeb mieszkańców Gminy Izbica Kujawska i posiadania wolnych miejsc w placówce”.

2) §7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„§7.6.  Nabór  do  Żłobka  prowadzony  jest  na  podstawie  kart  zgłoszeniowych  złożonych  przez
rodziców (opiekunów prawnych)  dzieci.  Karty zgłoszeniowe przyjmowane  są  w terminie  od  1
grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły na zasadzie
dostępności miejsc”.

3) w §7 skreśla się ust. 7.

4) §8  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§8. 4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala Dyrektor Żłobka, zastrzegając sobie możliwość jej
podnoszenia ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przyrządzania posiłków”. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

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

BURMISTRZ
Marek Dorabiała 



UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt  uchwały  dotyczy  zmian  w statucie  Żłobka  Samorządowego.
Funkcjonowanie  placówki  od  początku  tego  roku  pozwala  zweryfikować  niektóre  zapisy  w
uchwalonym statucie. Proponuje się dokonać zmiany brzmienia ust. 5 w par. 7 poprzez usunięcie
słów „na dany rok szkolny” oraz ust. 4 w par. 8 poprzez usunięcie słów „w trakcie roku szkolnego”,
ponieważ opieka nad dziećmi do lat 3 nie musi się pokrywać z rokiem szkolnym, nie jest związana
z nauką. Słusznym wydaje się również skreślenie ust. 7 w par. 7 oraz zmiana zapisu par. 7 ust. 6,
pozwalając na rekrutację w sposób ciągły w zależności od wolnych miejsc.  

Wobec powyższego, wnoszę do Wysokiej Rady o uchwalenie proponowanych zmian. 


