
UCHWAŁA NR XXVIII/384/13
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/135/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie 
utworzenia publicznego Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki

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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/135/11 Rady Gminy Bobrowniki 
z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia publicznego Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest 
Gmina Bobrowniki 

Rada Gminy Bobrowniki uchwala: 

§ 1. W Statucie Żłobka Gminnego w Bobrownikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/135/11 
Rady Gminy Bobrowniki z dnia 08 grudnia 2011 r. wprowadzić następujące zmiany: 

1) w § 1 : - uchyla się punkt 3 - punkt 4 otrzymuje nr 3, - punkt 5 otrzymuje nr 4, - punkt 6 otrzymuje nr 5. 

2) § 4 otrzymuje brzmienie : 

1.Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny. Opłaty obejmują: 

a. opłatę za pobyt liczoną za każdą godzinę pobytu dziecka w Żłobku, 

b. opłatę za wyżywienie liczoną według dziennej stawki żywieniowej. 

2. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzic/opiekun prawny uiszcza opłaty zgodne z odrębnymi uchwałami Rady 
Gminy. 

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłat nie pobiera się.

§ 2. W uchwale Nr XXVII /368/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 14 marca 2013r. uchyla się § 2. 

§ 3. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Bobrowniki. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bobrowniki

Katarzyna Cofała
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