
 

 

UCHWAŁA NR XXX/288/2017 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia 30 marca 2017 r. 

zmieniająca statut Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz art. 12 ust. 2, ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów 

uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Gminnego Żłobka w Lelowie „Wesoły Maluch”, stanowiącym załącznik do uchwały  

Nr XXIV/239/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu 

Żłobkowi w Lelowie „Wesoły Maluch” wprowadzić zmiany: 

1) w § 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Rekrutacji podlegają dzieci spełniające warunki: 

1) w dniu złożenia wniosku, ukończyły co najmniej 20 tygodni życia; 

2) mają stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Lelów; 

3) mają rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, 

4) mają rodziców pracujących na terenie gminy Lelów.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  W przypadku wolnych miejsc- braku dzieci z gminy Lelów, mogą być przyjęte dzieci spoza terenu 

gminy.”; 

2) w § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  opłatę za pobyt;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Lelów 

 

 

Władysław Jaworski 
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