UCHWAŁA NR XIX/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 27 lutego 2020 r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu oraz nadania mu
Statutu

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 z późn. zm.1)) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz.U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu, stanowiącym załącznik do uchwały nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr
1 w Wągrowcu oraz nadania mu statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:
"3. Żłobek funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
i trzytygodniowej przerwy wakacyjnej ustalanej przez Dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem Miasta
Wągrowca.
4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żłobku prac
remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Miasta
Wągrowca.".
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9. W przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie powyżej 2 miesięcy, następuje skreślenie
dziecka z listy wychowanków.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
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1) Zmiany

teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571,
poz. 1696 i poz. 1815
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. z 2019 r., poz. 730 i poz. 2020
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z póżn. zm) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz.U. z 2019 r., poz. 409 z późn.zm.) wprowadza się trzytygodniową przerwę wakacyjną oraz możliwość
wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych.
Zaproponowana przerwa podyktowana jest względami organizacyjnymi Żłobka oraz zapisem Kodeksu
Pracy, który stanowi o prawie pracownika do wykorzystania co najmniej jednej części urlopu trwającego
nie krócej niż 14 dni kalendarzowych.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga
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