
UCHWAŁA NR 429/VIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559, Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, Dz. U. z 2022 r. 1079) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 75, Dz.U. z 2021 r., poz. 952,2270 i 2400) 
Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

§ 4. ust.3 otrzymuje brzmienie: Opłaty, o których mowa w ust.2, są naliczane z dołu wg stawki godzinowej 
i pobierane od rodziców do 25. dnia następnego miesiąca. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ziębicach 

 
 

Agata Sobków 
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UZASADNIENIE 

 
 Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
Statut ustala podmiot, który utworzył żłobek. Uchwalenie Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach 
należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Ziębicach. 
 
 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale 
opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270) zachodzi konieczność dostosowania zapisów Statutu Żłobka 
Miejskiego w Ziębicach do obowiązujących przepisów. 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach 

  

Agata Sobków 
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