
PROJEKT 

 

Uchwała Nr……../2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia …. 2022 roku. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 

2019r., w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu. 

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 305), 

art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2021 r., poz. 75), Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 100/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 

2019 r., w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu 

wprowadza się następujące zmiany: 

1.W § 5 po punkcie 11 dodaje się punkty 12 i 13 w brzmieniu: 

„12. W przypadku zbyt małej ilości chętnych do Żłobka na dany rok szkolny w tzw. 

rekrutacji zasadniczej trwającej od 1 lutego do dnia 15 kwietnia przeprowadzona zostanie 

rekrutacja uzupełniająca, która będzie trwała do uzupełnienia wolnych miejsc  

w placówce. 

13. Ponadto rekrutacja uzupełniająca będzie zrealizowana również podczas rezygnacji 

rodziców/opiekunów prawnych z korzystania z usług żłobka podczas roku szkolnego”.  

2. W § 9 po punkcie 4 dodaje się punkty 5- 7 w brzmieniu: 

„5. Za okres, w którym żłobek jest nieczynny, miesięczna opłata za pobyt i wyżywienie 

podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że za każdy dzień zamknięcia 

Żłobka opłata ulegnie zmniejszeniu o stawkę odpowiadającą jednemu dniu roboczemu w 

danym miesiącu. 

6. Żłobek może zostać zamknięty z ważnych powodów, w szczególności remontu bądź 

przerwy urlopowej. 

7. O terminie zamknięcia żłobka rodzice/prawni opiekunowie powinni być, o ile będzie to 

możliwe, zawiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 



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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt 

Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr…...Rady Gminy Przemęt z dnia ……...2022 r., w sprawie 

zmiany uchwały Nr 100/2019 r., z dnia 1 października 2019 roku w sprawie 

utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu . 

 

Działalność statutowa żłobka nastąpiła po uzyskaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych od dnia 1 marca 2020 r.  

Uchwałą nr 100/2019 r, Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019 r., w sprawie 

utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy nadano statut żłobka.  

Od rozpoczęcia działalności statutowej żłobka (2 lata i 2 miesiące) stwierdzono, iż 

powinna nastąpić konkretyzacja pewnych postanowień statutu, dotycząca rekrutacji 

uzupełniającej oraz miesięcznej opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w żłobku podczas 

zamknięcia placówki.  

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


