
UCHWAŁA NR XXXII.227.2018
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. 
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek 
w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, poz. 1428) oraz 
art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r. 
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej 
Nowej Wsi i nadania jej statutu: 

1. w Rozdziale 2. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji, po ust. 3 dodaje się:

1) ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rodzice mają prawo uczestniczyć w tzw. zajęciach „otwartych” prowadzonych w Żłobku 
w terminach wyznaczonych przez dyrektora Żłobka.”;

2) ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach podczas tzw. „Dni Otwartych” w Żłobku organizowanych 
w okresie wakacyjnym w terminie wyznaczonym przez dyrektora Żłobka.”.

2. w Rozdziale 3. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

2) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

3) dzieci z rodzin wielodzietnych;

4) dzieci, wobec których rodzeństwa orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

5) dzieci rodziców/opiekunów prawnych wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

6) dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka i przedszkola;

7) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku powyżej jednego miesiąca kalendarzowego dyrektor 
Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko.”.

3. W Rozdziale 4. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku, po ust. 3 dodaje się 
ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zwalnia się z opłaty za pobyt dziecka zgłoszonego do nieobecności, za czas jego nieobecności,
od chwili przyjęcia innego dziecka na jego miejsce.”.
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4. W Rozdziale 5. Zarządzanie i organizacja Żłobka, po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W Żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci 
uczęszczających do Żłobka.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Id: 91F24822-0343-4291-9168-981F40F769D5. Podpisany




