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

z dnia .................... 2021 r.

zmieniajqca uchwale; w sprawie Statutu Zlobkéw Miejskich w Gliwicach

Na podstawie an. 11 ustawy zdnia 4 lutego 2011 r. oopiece nad dzieémi wwieku do lat 3 (t.j.Dz.U.
z 2021 r. poz. 75 z poin. zm.), an. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz aft. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

§ 1. W za1qczniku do uchwa1y nr XXII/562/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
Statutu Z1obkc'>w Miejskich w Gliwicach (t.j. Dz.U1'z.Woj.Sl. z 2020 1'. poz. 8779) wprowadza sic; nastqpujqce
zmiany:

1. W § 4:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,Przyj¢cia dzieci odbywaja, sie; w miare; mozliwoéci i dysponowania miejscami w danej grupie dzieciegcej
adekwatnej do wieku dziecka, zgodnie z rejestrem zg1oszefi, z uwzglgdnieniem kolejnoéci wynikajqcej
z poniiej wymienionej punktacji:
1) dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i wiocej dzieci) — 6 pkt;
2) dziecko niepe1n0sp1-awne posiadajgce stosowne orzeczenie o niepe1nosprawnoéci oraz zaéwiadczenie od

lekarza, Ze mimo niepemosprawnoéci moze funkcjonowaé w grupie z dzieémi - 6 pkt;
3) obydwoje Rodzice lub Rodzic samotnie wychowujqcy dziecko pracujqcy lub uczqcy six;/studiujqcy

w systemic dziennym — 3 pkt;
4) rodzefistwo kandydata kontynuuje uczoszczanie do tego samego Z1obka — 2 pkt;
5) osoby niespe1niajqce kryteriow wymienionych w punktach od 1 do 4 niniejszego ustegpu — 1 pkt.”,

b) po ust. 6 dodaje sic; ustopy 6a—6c odpowiednio w brzmieniu: '

,,6a. O '-"p‘ierws'2e'r'1stwie’- pr'z>yj<-gcia do Z1obkc'>w wprzypadku iizyskénia jednakowej liczby punktow
decyduje kolejnosié z1oZonych deklaracji.

6b. W célu"potwie1'dze1iTa spe1nienia danego kryterium, Rodzic pr2edk1ada do wglqdu odpowiednio
dokument potwierdzajqcy Zatrudnienie lub prowadzenie dzia1alnoéci gospodarczej, uczoszczanie do
szko1y/uczelni, orzeczenie oniepe1nosprawnoéci dziecka, odpisy aktow urodzenia dzieci rodzin
wielodzietnych.

6c. W przypadku nieprzed1oZenia, w terminie wskazanym przez kierownika danego Oddzia1u,
dokumentow potwierdzajqcych spe1nianie okreélonego kryterium przyjmuje si<-;, Ze odpowiednio Rodzic lub
dziecko, ktérego dotyczy deklaracja, danego k1yterium nie spe1nia.”,

c) w ust. 7 wyrazy ,,o kolejnoéci przyjqé” zastopuje sic; wyrazami ,,w sprawach przyjgé”;

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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,,Komisja, oktorej mowa wust. 7, moze podjqé decyzje; oprzyjcpciu poszczegolnych dzieci poza
kolejno§ciq, kierujqc sio wtym zakresie indywidualnymi warunkami rodzinnymi, aprzede wszystkim
szczegolnie trudnq sytuacjq rodzinnq, Zwiaszcza wprzypadku skierowania dziecka do Ziobka przez
jednostki organizacyjne pomocy spo1ecznej,jednak z zachowaniem pierwszefistwa dla dzieci wymienionych
w ust. 6 pkt 1 i2.”.

2. W § 6:
a) w ust. 1 lit. c na kor'1cu zdania wstawia sio przecinek;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,Op1ata sta1a za pobyt, 0 ktorej mowa w ust. 1 lit. a, naliczana i pobierana jest z gory w danym miesiqcu.
W przypadku zawieszenia dziaialnoéci Ziobkow lub czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w trakcie
miesiqca opiata ulega proporcj onalnemu obniZeniu.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,Zwrot opiaty za wyzywienie ztytuiu nieobecnoéci dziecka wzlobku lub opiaty staiej wzwia,zku
z zawieszeniem dziaialnoéci Ziobkow lub czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania nastopuje w formic
odpisu od naleznoéci w nasteppnym miesiqcu, aw przypadku wypisania dziecka ze Ziobka zwrotu op1at
dokonuje sic; na wskazany przez Rodzica numer konta.”,

d) skreéla sic; ust. 6.

§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Uchwaig wchodzi w Zycie z dniem 1 wrzeslnia 2021 r. ipodlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym
Wojewodztwa Slqskiego.
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Uzasadnienie
W zwiqzku z podjegciem Uchwaiy nr XXVI/550/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 maja 2021 1".

w sprawie ustalenia opiat za pobyt iwyiywienie dzieci objotych opiekq w Ziobkach Miejskich wGliwicach
(Dziennik Urzegdowy Wojewodztwa Slqskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. poz. 4040) konieczne jest
wprowadzenie zmian w Statucie Ziobkow Miejskich w zakresie pobierania staiej miesiz-pcznej opiaty.

Dodatkowo wprowadza sig zmiany wwarunkach przyjoé dzieci okreslajqc kryteria wraz zpunktacjq
nadajqcym pierwszefistwo okreélonej grupie rodzin, przy czym najwiqkszq ilosé punktow uzyskujq kandydaci
rodzin wielodzietnych oraz zorzeczeniem o niepeinosprawnosci zgodnie zustawq zdnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzieémi w wieku do lat 3, nastgpnie dzieci rodzicow pracujqcych iuczqcych sie; oraz dzieci
z rodzefistwem uczoszczajqcym do tego samego z1obka. W konsekwencji powyzszych zmian uregulowano tiyb
ustalania kolejnosci przyjgé oraz uszczegoiowiono sposob potwierdzenia speinienia danego kiyterium przez
Rodzica.
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