
UCHWAŁA NR XLVIII/414/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/277/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie 
utworzenia Żłobka Gminnego w Bogorii oraz nadania mu statutu 

Na podstawie art.18 ust.2.pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j Dz.U.2022.559 
z późn.zm.) oraz 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) 

Rada Gminy Bogoria uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka Gminnego w Bogorii, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/277/2021 
Rady Gminy Bogoria z dnia 23 lutego 2021 r. wraz ze zmianami lub zmienioną uchwałą nr XXX/290/2021 
z dnia 30 marca 2021r.  w wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia 
życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do ukończenia roku szkolnego, w którym 
dziecko ukończy 4 rok życia jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 
przedszkolnym”. 

2) § 10 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Dzieci z poza terenu Gminy Bogoria będą przyjmowane do Żłobka 
tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bogoria i posiadania wolnych miejsc na 
podstawie ogólnych zasad rekrutacji”. 

3) § 15 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „Obniżenia opłaty dokonuje się za dany miesiąc do 10-tego dnia 
następnego miesiąca”. 

4) § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Opłaty, o których mowa w § 15 ust. 1 ppkt 1 oraz ppkt 2 wnosi się z dołu 
do 10-tego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie zawartej pomiędzy 
dyrektorem żłobka a rodzicem”. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVIII/414/2022 

Rady Gminy Bogoria  

z dnia 9 sierpnia 2022r. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1324) powyższe zmiany spowodują zwiększenie dostępności do żłobka dla dzieci, pozytywnie wpłyną 
na funkcjonowanie i organizację pracy żłobka, usprawnią obsługę księgowo-finansową, w szczególności 
dotyczącą rozliczania opłat od rodziców korzystających z programów dofinansowania obniżenia opłat za 
pobyt dziecka. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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