
  

UCHWAŁA NR VII/52/19 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 29 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce 

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), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 409, poz. 730) uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka Samorządowego w Hajnówce, stanowiącym załącznik do Uchwały  

Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r., poz. 2488), § 11 ust. 2 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria, o których mowa w ust. 1 przekracza 

liczbę wolnych miejsc w Żłobku, pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma dziecko: 

1) obojga pracujących  rodziców/opiekunów  prawnych – po okazaniu zaświadczeń o zatrudnieniu 

2) wychowywane samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego – w rozumieniu przepisów ustawy 

o świadczeniach rodzinnych – pracującego, po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu 

3) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli nie istnieją 

przeciwskazania zdrowotne do objęcia ich opieką w żłobku 

4) jeżeli co najmniej u jednego z rodziców/opiekunów prawnych orzeczono znaczny lub umiarkowany  

stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, 

5) umieszczone w rodzinie zastępczej, 

6) z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), 

7) posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka Samorządowego w Hajnówce." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Walentyna Pietroczuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2019 r.

Poz. 3054
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