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UCHWAŁA NR XXXI/190/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski
w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.,
poz. 994) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r.,
poz. 603 z późn. zm.) - Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka (Dz. Urz.
Województwa Mazowieckiego z 2014r., poz. 11942) – wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a, w brzmieniu:
„4a. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku:
a) rodzice dzieci przyjętych do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych
prowadzonych w Żłobku, w wyznaczonych i podanych do wiadomości rodziców terminach,
b) rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć:
- w spotkaniach okolicznościowych i festynach rodzinnych organizowanych w Żłobku,
- w otwartych zajęciach tematycznych, których przedmiotem jest wspólna aktywność rodziców
i dzieci,
c) rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć w innych zajęciach prowadzonych
w Żłobku niż wymienione w pkt. a i b za zgodą Dyrektora Żłobka”.
2. w § 5 ust. 1 przed wyliczeniem, po wyrazach: „przyjmowane są dzieci” dodaje się określenie
w brzmieniu:
„wychowujące się w rodzinie wielodzietnej, mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci
oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, a ponadto dzieci:”.
3. w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Warunki przyjmowania dziecka do Żłobka na czas nieobecności innego dziecka:
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a) w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni,
zgłoszonej przez rodzica w formie pisemnej, Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego
dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko z listy oczekujących, o której mowa w §
4 ust. 7 a w przypadku jego braku pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka na to miejsce ma
dziecko, którego rodzic pierwszy zgłosi się do Dyrektora Żłobka z wnioskiem o przyjęcie jego
dziecka,
b) informację o możliwości przyjęcia innego dziecka do Żłobka na czas nieobecności dziecka,
o której mowa w pkt. a, Dyrektor Żłobka umieszcza w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń,
znajdującej się w budynku siedziby Żłobka,
c) Dyrektor Żłobka zawiera pisemną umowę z rodzicami dziecka przyjętego na czas nieobecności,
o której mowa w pkt. a, określającą szczegółowe warunki pobytu dziecka w Żłobku, czas
i okres tego pobytu oraz termin wniesienia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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