
 

 

UCHWAŁA NR XXII/263/20 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary 

Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1.  W § 7 ust. 4 Statutu Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r., po punkcie 3) dodaje się punkt 4) 

w brzmieniu: 

„4) które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra 

zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostały zwolnione z tego obowiązku 

z przyczyn zdrowotnych.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i Dyrektorowi Żłobka 

Miejskiego w Piekarach Śląskich. 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Tomasz Wesołowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 czerwca 2020 r.

Poz. 4302
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