
UCHWAŁA NR XLVIII/488/2018 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

2017 poz.1875 z póż. Zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 ( tj. Dz.U. z 2016r. poz.157 z późn. zm. ) Rada gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach stanowiącym załącznik 

Nr 1 do uchwały Nr XIV/113/15 Rady Gminy w Masłów z dnia 24 września 2015r. w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie "Żłobek Samorządowy Raj Maluszka" (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego poz. 2765 z 30 września 2015r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dyrektor Żłobka informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej lub 

inny skuteczny sposób wraz z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka”. 

 

2) w § 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a , ust. 1b , ust. 1c w brzmieniu: 

”1a. W dniach 01 – 30 marca danego roku rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do Żłobka 

składają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku na kolejny rok szkolny.”; 

„1b. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka przyjęte do dnia 30 kwietnia danego roku podlegają 

rekrutacji na kolejny rok szkolny. 

„1c. Do dnia 31 maja danego roku Dyrektor podaje do publicznego wglądu listę dzieci przyjętych 

do Żłobka oraz listę rezerwową oczekujących na przyjęcie na kolejny rok szkolny.”. 

3) w § 21 po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektor Żłobka może podjąć na miejsce tego 

dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko na podstawie umowy z jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi), jeśli zostaną spełnione warunki określone w § 20.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

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

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

      /-/ Sylwester Wojtyna   

  



 

U z a s a d n i en i e  

do uchwały Nr XLVIII/488/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Statutu 

Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach 

 

 

 Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.) podmiot, który utworzył żłobek ustala statut 

żłobka. 

 

Zgodnie ze zmianami w/w ustawy, wprowadzonymi art.12 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o 

zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Dz. U.z 2017r. poz. 1428), 

obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2018 roku, statut żłobka winien określać w szczególności, 

warunki przyjmowania dzieci w przypadku, o którym mowa w art. 18b ustawy, zgodnie z 

którym w przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce 

tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami. 

 proponowana zmiana ma na celu dostosowanie Statutu do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

      /-/ Sylwester Wojtyna   


