
 

 

UCHWAŁA NR VII/66/2019 

RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 12 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kleszczowie oraz nadania mu statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, po. 1432, poz. 2500) i art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia  

7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, 

poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 poz. 303) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018 r., poz. 603, poz. 650, poz. 1629, poz. 

1544, z 2019 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/469/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Kleszczowie oraz nadania mu statutu w załączniku do uchwały wprowadza się następują-

ce zmiany: 

1) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 6. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. 

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty 

zgłoszenia dziecka do Żłobka. 

3. Nabór do żłobka odbywa się  w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca każdego roku na okres od 1 

września danego roku do 31 sierpnia następnego roku. 

4. W terminie do 31 lipca każdego roku Dyrektor Żłobka podaje do wiadomości, poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń ,listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku. 

5. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Żłobka określa Dyrektor Żłobka w drodze zarządzenia. 

6. Dzieci aktualnie korzystające z usług Żłobka nie biorą udziału w rekrutacji. Będą one przyjmowane na 

kolejny rok szkolny  na podstawie złożonej przez rodzica (prawnego opiekuna) deklaracji o kontynuowaniu 

pobytu dziecka w Żłobku. 

7. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku ży-

cia. 

8. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie 

Gminy Kleszczów. 

9. Dzieci spoza Gminy Kleszczów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok kalendarzowy tylko w sy-

tuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Kleszczów i posiadania wolnych miejsc w placówce. 
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10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczone są na liście oczeku-

jących na przyjęcie. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są z listy rezer-

wowej. 

11. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok. 

12. Warunkiem przyjęcia do Żłobka jest zawarcie z rodzicami dziecka umowy cywilnoprawnej  o korzy-

stanie z usług Żłobka. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z 

uczęszczania dziecka do Żłobka i skutkuje skreśleniem z tej listy. 

13. W przypadku zgłoszonej na piśmie przez rodziców dziecka, jego nieobecności trwającej powyżej  

2 miesięcy, na jego miejsce Dyrektor Żłobka może  przyjąć kolejne dziecko z listy oczekujących, na pod-

stawie umowy z jego rodzicami. Przyjęcie następuje jedynie na czas nieobecności pierwszego dziecka. 

14. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka zgodnie z ustaloną kolejnością mają (z zachowaniem ust. 6): 

1) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

2) dzieci, których oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracuje zawodowo lub uczy się; 

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w zależności od możliwości za-

pewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymagają one ze względu na swój stan zdrowia; 

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej); 

5) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza aktualnie do Żłobka. 

15. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do Żłobka, według kolejności ustalonej 

zgodnie z zasadami określonymi w ustępie 14 jest większa od liczby wolnych miejsc w Żłobku, o przyjęciu 

dziecka do Żłobka, decyduje kolejność złożenia przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka, Karty zgłosze-

nia dziecka do Żłobka.”; 

2) w § 9 w ustępie 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku, do 10 godzin dziennie;”; 

3) w § 9 dodaje się ustępy 7 i 8 o treści: 

„7. W przypadku nieobecności dziecka, o której mowa  w § 6 ustęp 13, rodzic (opiekun prawny) nie po-

nosi opłat z pobyt dziecka w Żłobku. 

8. W przypadku corocznej przerwy w pracy Żłobka, miesięczna opłata stała za pobyt dziecka nie będzie 

pobierana.”; 

4) w § 10 dodaje się ustęp 8 o treści: 

„8. Dyrektor Żłobka ustala corocznie 2 tygodniową przerwę w pracy placówki po zasięgnięciu opinii 

Wójta Gminy i podaje ją do publicznej wiadomości do 31 stycznia danego roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

   

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów 
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