
UCHWAŁA NR XX/250/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. 
w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania 

statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 326) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W statucie Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu, stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja  2019 r. 
w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale 5 „Warunki przyjmowania dzieci do żłobka”  § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. 
W terminie do 15 maja każdego roku kalendarzowego sporządzana jest lista dzieci przyjętych do 
Żłobka”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały  Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja  
2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu 
i nadania statutu pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 326) podmiot, który utworzył żłobek ustala statut żłobka, określając w nim w
szczególności m.in. warunki przyjmowania dzieci do placówki. Zmiany dokonane w rozdziale 5 Statutu
Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu usprawnią organizacyjnie przebieg procesu
rekrutacji dzieci do żłobka.
Ponadto mając na uwadze sytuację epidemiologiczną spowodowaną pandemią choroby zakaźnej COVID –
19 oraz bezpieczeństwem jako ważnym interesem społecznym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Id: 515FBF52-0D78-427B-986B-BB8FB8370B76. Uchwalony Strona 1




