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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2019 r.
zmieniajqca uchwah; w sprawie Statutu Zlobkéw Miejskich w Gliwicach
Na podstawie an. ll ustawy zdnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzieémi wwieku do lat 3 (t.j. Dz. U.
z2019r. poz. 409 z péin. zm.), an. 11 ust. 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. 0 ﬁnansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. W zahiczniku do uchwa%y nr XXII/562/2016 Rady Miasfa Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
Statutu Zlmobkéw Miejskich w Gliwicach (t.j. Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22019 r., poz. 1484) wprowadza sic;
zmianq w § 4 ust. 7, ktéry otrzymuje brzmienie:
,,W przypadku, gdy iloéé dzieci zg%osz0nych przez Rodzicéw do Oddziaiu Z%0bkéw b¢dzie wyisza niZ
iloéé miejsc w tym Oddziale, 0 kolejnoéci przyjgé decyduje komisja skiadajqca sir; co najmniej z dyrektora
Z%obkc'>w, przedstawiciela Prezydenta ikierownika danego Oddziam, przez ktérego rozumie siq réwni_eZ
inne osoby zarzqdzajqce i kierujqce Oddzia%em.”.
§2. Wykonanie uchwa%y powierza sig Prezydentowi Miasta Gliwice.
I § 3. Uchwa%a wchodzi w Zycie po up%ywie 14 dni od og%oszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa
Slqskiego.

Prezy nix/liasta
Zygmunt rankiewic:
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Uzasadnienie

Zmiana treéci statutu Z%obk6w Miejskich dotyczy rozszerzenia sk%adu komisji decydujqcej 0 kolejnoéci
przyjqé dzieci do Zlobkéw Miejskich w przypadku, gdy iloéé dzieci zgloszonych przez rodzicéw do Oddzia1u
Z%obk(’>w Miejskich bqdzie wyzsza niZ iloéé miejsc wtym Oddziale. Obecnie w sk{ad komisji wchodza, co
najmniej dyrektor oraz kierownik danego Oddzia%u. Zmiana wprowadza rozszerzenie sk%adu komisji
0 przedstawiciela Prezydenta Miasta Gliwice.
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