
 

 

UCHWAŁA NR XIX.167.2020 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 25 września 2020 r. 

o zmianie uchwały nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 

utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 

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

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), Rada Gminy 

Legnickie Pole uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r.  

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu (Dz. Urzęd. 

Woj. Doln. z dnia 18 września 2020 r. poz. 5152), wprowadza się następującą zmianę: zapis § 8 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. W pierwszej kolejności, z uwzględnieniem postanowień § 7 pkt 2, do Żłobka przyjmowane  

są dzieci: 

1) osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 -  

na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia z PUP, lub 

2) osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim sprawowania opieki 

nad dzieckiem w wieku do lat 3 - na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia pracodawcy 

o urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, lub 

3) osób powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym sprawowania opieki nad dzieckiem 

w wieku do lat 3 - na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia pracodawcy o urlopie 

wychowawczym, lub 

4) z rodzin wielodzietnych - na podstawie oświadczenia, lub 

5) niepełnosprawne - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. 

2. Dodatkowymi kryteriami mającymi wpływ na proces rekrutacji dzieci do Żłobka jest: 

1) niepełnosprawność rodzica lub opiekuna prawnego - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności; 

2) samotność rodzica lub opiekuna prawnego wychowującego dziecko - na podstawie oświadczenia; 

3) młody wiek rodzica lub opiekuna prawnego tj. poniżej 25 roku życia; 

4) dochód nieprzekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
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społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) - na podstawie potwierdzenia pobierania 

zasiłku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Dariusz Szczerba 
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