
UCHWAŁA NR XLI/810/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 
2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 
2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Uchwałą” 
w następujący sposób:

1) § 5 Załącznika do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. Celem działania Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność 
pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci i rodzaju ich 
niepełnosprawności.”;

2) W § 7 Załącznika do Uchwały dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu:

„5) opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności i wynikających z niego szczególnych potrzeb 
dziecka.”;

3) § 11 Załącznika do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11. 1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor przy pomocy komisji rekrutacyjnej.

2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka przekracza liczbę wolnych miejsc, 
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),

b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na pozostałe miejsca brane są pod uwagę następujące 
równoważne kryteria:
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a) dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących na 
terenie Miasta Bielska-Białej,

b) dzieci posiadające aktualną kartę „Rodzina +” ustanowioną dla Miasta Bielska-Białej,

c) dzieci z ciąży mnogiej,

d) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka.

4. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku wolnych miejsc umieszczane są na liście 
oczekujących na przyjęcie.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście 
oczekujących na przyjęcie.

6. Warunkiem przyjęcia dziecka jest zawarcie z rodzicami dziecka cywilnoprawnej umowy 
o korzystanie z usług Żłobka. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne 
z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

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

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Batycki
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