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UCHWAŁA NR XVI/147/2016
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 21 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie
utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2016.446), art. 8 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz.U.2016.157), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w
sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie” wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„Żłobek jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem okresów ustanowionych
przerw, o których mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2. Godziny pracy Żłobka ustala się w Regularnie
Organizacyjnym Żłobka, o którym mowa w § 7.”;
2) § 11. otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadkach uzasadnionych, brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
dopuszcza się możliwość zarządzenia przerw w pracy żłobka w szczególności, w następujących
okolicznościach:
a) prowadzenia prac remontowych,
b) zagrożeń epidemiologicznych, sanitarnych,
c) awarii instalacji gazowej, elektrycznej, wod-kan.
2. Przerwę w pracy żłobka wprowadza dyrektor w formie zarządzenia, które wydaje:
a) nie później niż 7 dni przed planowaną przerwą,
b) niezwłocznie w nagłych przypadkach.
3. W zarządzeniu Dyrektor określa:
a) przyczynę przerwy,
b) okres przerwy,
c) termin podjęcia pracy żłobka.
4. Zarządzenia podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, a w przypadkach
nagłych w każdy możliwy sposób”;
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3) W § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Z zachowaniem postanowień uchwały Rady Gminy w Łopusznie, o której mowa w ust. 2 dyrektor
żłobka określa wysokość dziennej stawki żywieniowej”;
4) W § 16 skreśla się ust. 4 i ust. 5.
5) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzice nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku, w następujących przypadkach:
a) za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8:00, skutecznie
powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka w danym dniu.
b) finansowania kosztów pobytu i wyżywienia dzieci z innych źródeł niż budżet Gminy Łopuszno”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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