UCHWAŁA NR XII/211/2019
RADY GMINY LUZINO
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Żłobka „Tuptusie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 60, 730) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)
Rada Gminy Luzino, uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVI/275/2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania
Statutu Żłobkowi „Tuptusie”, (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 691, 3017, z 2018 r. poz. 2278)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w treści statutu wprowadza się rozdziały, które otrzymują brzmienie: „Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
Rozdział 2. Cele i zadania żłobka. Rozdział 3. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka. Rozdział 4. Zasady
ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Rozdział 5. Zasady
udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku. Rozdział 6. Organizacja żłobka. Rozdział 7. Mienie
żłobka. Rozdział 8. Zasady gospodarki finansowej. Rozdział 9. Nadzór i kontrola nad żłobkiem. Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.”;
2) w § 2 w pkt 2, 3, 4 i 5, w dotychczasowych §§: 17 ust. 1 i 4, 18, 19 skreśla się zapisy dotyczące informacji
o publikacji ustaw, wymienionych w treści statutu;
3) zmienia się § 9 ust. 1, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka
przyjmowane są przez cały rok. Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę wolnych miejsc. Z chwilą
prowadzenia rekrutacji na wolne miejsca, rodzice na wezwanie dyrektora, dołączają do wniosku aktualne
dokumenty, wymagane w procesie rekrutacji, o których mowa w §10 .”;
4) w § 9 dodaje się ust. 3 i 4, w brzmieniu:
„3. Dyrektor, w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku, dokonuje weryfikacji dokumentów,
będących podstawą przyjęcia dziecka do żłobka, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1 i 2 statutu.
4. W związku z ust.3, w sytuacji kiedy nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w §10
ust. 1, bądź w §11 ust.1 pkt 1, a z ewidencji prowadzonych wniosków wynika, iż są dzieci oczekujące na
przyjęcie do żłobka, spełniające wymienione kryteria, dyrektor ma prawo wypowiedzieć umowę, o której
mowa w §12.”;
5) w § 10 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie, o treści: „O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń.”;
6) zmienia się § 14, który po zmianie otrzymuje brzmienie: „Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka
w żłobku określa Rada Gminy Luzino odrębną uchwałą.”,
7) w § 15 skreśla się ust. 1, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieobecności dziecka
w żłobku rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie z zastrzeżeniem ust. 4.”;
8) w § 15 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 1, a ust. 3, 4, 5 odpowiednio ust. 2, 3, 4.”;
9) dotychczasowe §§: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 stają się odpowiednio §§: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25”;
10) dotychczasowy § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku, tj.:
1) w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
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2) w spotkaniach okolicznościowych np. z okazji Dnia Matki, Ojca, Dziecka, Babci, Dziadka, Świąt
Wielkanocnych, Bożego Narodzenia.
2. Rodzice dzieci przyjętych do żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych prowadzonych
w żłobku, w terminach wyznaczonych przez dyrektora i podanych do wiadomości rodziców.
3. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku jest zgoda dyrektora oraz
stosowanie się do zaleceń opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć, a także
przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
4. Dyrektor wyraża zgodę na udział rodziców w zajęciach biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci oraz
komfort psychiczny i emocjonalny dzieci.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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