Projekt
z dnia 19 września 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 16 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LV/427/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej gminy pod nazwą „Integracyjny Żłobek Miejski pod
Grzybkiem” w Obornikach Śląskich
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383) Rada Miejska w Obornikach Śląskich
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr LV/427/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej gminy pod nazwą „Integracyjny Żłobek Miejski
pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich (Dz. Urz. Woj. 2018.1885 ze zm.) w § 5 skreśla się ust. 10.
§ 2. W § 5 zmienia się numerację ustępów w nastepujący sposób:
1) ust. 11 otrzymuje numer 10;
2) ust. 12 otrzymuje numer 11;
3) ust. 13 otrzymuje numer 12;
4) ust. 14 otrzymuje numer 13;
5) ust. 15 otrzymuje numer 14.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Natomiast art. 11 ust. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o piece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383)
stanowi, że podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut żłobka lub klubu dziecięcego,
określając w szczególności (...) warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin
wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych.
Wykreślenie ust. 10 jest konieczne ze względu na obecność w Statucie dwóch wykluczających się
wzajemnie ustępów: ust. 8 ("Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się na podstawie większej liczby
punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów
w przyjęciu do Żłobka pierwszeństwo ma dziecko młodsze") i ust 10 „(Przyjmowanie dzieci do Żłobka
odbywa się na podstawie większej liczby punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku
uzyskania równorzędnej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń").
Zmiana numeracji kolejnych ustępów ma charakter porządkujący.
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