
UCHWAŁA NR 48/XI/2019
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 24 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 60 i 730) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 137/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 859, z 2018r. 
poz. 2061) w Statucie Żłobka Miejskiego w Zambrowie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) lub niepełnosprawne,”;

2) w § 11 po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców nieobecności dziecka, która będzie trwać 
minimum miesiąc, na czas jego nieobecności może zostać przyjęte inne dziecko.

7b. W przypadku określonym w ust. 7a pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci znajdujące się na liście 
rezerwowej.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Rodzice mogą brać udział w zajęciach organizowanych zgodnie z rocznym 
harmonogramem zajęć prowadzonych z udziałem rodziców ustalonym przez Dyrektora Żłobka.

2. Informację o terminach zajęć z rodzicami umieszcza się na tablicy ogłoszeń na co najmniej tydzień 
przed planowanymi zajęciami.

3. Za zgodą Dyrektora Żłobka rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach w innym terminie, niż 
ustalony w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

 

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski
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