UCHWAŁA NR XXVI/301/13
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 7 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal"
w Polkowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 126, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz
z 2013 r. poz. 153) i art. 8 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171,
poz. 1016) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal" w Polkowicach stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XI/113/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 "Krasnal" w Polkowicach (Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 192, poz. 3321) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
"§ 4a. 1. W ramach projektu „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera
rodziców powracających do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5. "Wspieranie rozwiązań na rzecz
godzenia życia zawodowego i rodzinnego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki, do Żłobka
przyjmowane będą dzieci rodziców powracających do pracy po przerwie związanej
z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
2. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane będą:
1) dzieci rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka, które oczekują na miejsce w Żłobku na liście rezerwowej;
2) dzieci rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka, jeżeli względem chociażby jednego z rodziców orzeczono stopień
niepełnosprawności;
3) dzieci rodziców niepracujących lub bezrobotnych planujących powrót do pracy.
3. Dla dzieci w ramach projektu opisanego w ust. 1 przewiduje się następującą liczbę
miejsc w Żłobku:
1) dla dzieci rodziców posiadających zatrudnienie
macierzyńskim względnie wychowawczym – 16 miejsc;

przebywających

na

urlopie

2) dla dzieci rodziców bezrobotnych – 2 miejsca;
3) dla dzieci rodziców nieaktywnych zawodowo – 1 miejsce.
4. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków spełniających ww. kryteria przekroczy
liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu do Żłobka rozstrzygać będzie kolejność wpływu wniosków.
5. Przez rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub
wychowaniem dziecka rozumie się rodziców dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia
życia do lat 3:
1) pozostających bez zatrudnienia, którzy w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka
do Żłobka powrócą na rynek pracy poprzez podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy
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cywilnoprawnej, względnie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub
rolniczej i utrzymają zatrudnienie lub działalność przez okres trwania projektu;
lub
2) przebywających na urlopie macierzyńskim, względnie wychowawczym, którzy najpóźniej
na dzień rozpoczęcia opieki nad dzieckiem przez Żłobek powrócą na rynek pracy
poprzez podjęcie zatrudnienia na podstawie dotychczasowej lub nowej umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej
względnie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej i utrzymają
zatrudnienie lub działalność przez okres trwania projektu.
6. Nabór będzie prowadzony na podstawie wniosków złożonych przez rodziców dziecka,
które wydawane i przyjmowane będą w terminie od dnia 1.07.2013 r. do dnia 31.07.2013 r.
7. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor.
8. Nabór prowadzony jest na okres od dnia 1.11.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.
9. W kolejnych latach rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka
w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 statutu.
10. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc umieszczane będą
na liście rezerwowej dzieci oczekujących w ramach projektu opisanego w ust. 1.
11. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane będą zgodnie
z kolejnością oczekiwania na liście rezerwowej dzieci oczekujących w ramach projektu
opisanego w ust. 1.
12. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do Żłobka przez cały
rok, po uprzednim spełnieniu przez rodziców warunków określonych w ust. 5.
13. Dzieci przyjmowane będą do Żłobka na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej
z rodzicami.
14. Dyrektor Żłobka skreśli dziecko z listy dzieci uczęszczających do Żłobka oraz
rozwiąże umowę, o której mowa w ust. 13 w trybie natychmiastowym, w przypadku:
1) gdy rodzice nie powrócą na rynek pracy w formie i terminie określonym w ust. 5;
2) utraty przez rodziców zatrudnienia lub zaprzestania
gospodarczej lub rolniczej w okresie trwania projektu;

prowadzenia

działalności

3) niespełnienia przez rodziców któregokolwiek z zobowiązań zawartych w deklaracji
stanowiącej załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Emilian Stańczyszyn
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