
 

 

UCHWAŁA NR XV/122/19 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LVII/723/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 w Wałbrzychu przy ul. Hetmańskiej 5 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 w Wałbrzychu stanowiącym załącznik do uchwały 

nr LVII/723/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków 

Samorządowych nr 3 w Wałbrzychu przy ul. Hetmańskiej 5 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 3284), 

wprowadza się następujące zmiany: 

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

„4. Do Żłobka wchodzącego w skład Zespołu Żłobków Samorządowych nr 3 może być przyjęte 

dziecko spoza terenu Gminy Wałbrzycha, jeżeli Żłobek posiada wolne miejsca.” 

2) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie 3 warunki: 

1) w dniu przyjęcia do Żłobka ukończyły 20 tydzień życia, 

2) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wałbrzych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, 

3) posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień 

Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodnie z Programem, na potwierdzenie czego 

rodzic (opiekun prawny) przedłoży zaświadczenie od lekarza pediatry.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

K. Olanin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 września 2019 r.

Poz. 5249
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