
 

 

UCHWAŁA NR III/12/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto 

oraz nadania mu statutu 

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

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r.    

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz 

nadania mu statutu, zmienionej Uchwałą Nr LV/360/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 

26.04.2018 r. wprowadza się zmianę w § 3 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Celem Żłobka jest zapewnienie właściwej opieki dzieciom w wieku od 1 roku życia do lat 3, 

powierzonym opiece Żłobka w czasie pracy ich rodziców i opiekunów oraz wsparcie rodziców 

i opiekunów w opiece na dzieckiem w okresie jego wczesnego rozwoju. W szczególnych 

przypadkach istnieje możliwość przyjęcia dziecka od 10 miesiąca życia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Łańko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2019 r.

Poz. 58


		2019-01-03T10:17:07+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




