
 
 

Uchwała Nr VI.53.2015 
Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 1 kwietnia 2015r. 

 
W sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 roku 

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U.2013r.,poz.594 ze zm.) i art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013r., poz.1457), oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. ,poz.885 z późn.zm.). 
Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/519/2014 z dni 19 października 2014 roku Rady Gminy 
Nadarzyn wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) Rozdział 2 „Cel i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji” §7 otrzymuje brzmienie: 
„Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność 
opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównanie szans rozwojowych 
dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, wspomagającą indywidualny rozwój każdego 
dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem”. 

2) § 8 pkt.1 podpunkt 1 otrzymuje brzmienie: sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 
tyg. życia do 3 lat w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych”. 

3) Rozdział 4 statutu żłobka „Warunki przyjmowania dzieci do żłobka” § 12 pkt.1 otrzymuje 
brzmienie: „Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tyg. życia do 3 lat”. 

4) §17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Żłobek jest czynny w godzinach 
 od 7.00- 17.00, świadczy opiekę w wymiarze 10 godzin  dziennie w stosunku do każdego 
dziecka” 

 
5) §18 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 

20 tyg. życia do lat 3.” 
 

6) §20 pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnosi się z 
góry do 10 dnia każdego miesiąca.” 

 
§ 2 

 
W pozostałym zakresie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 19 października 
2014 roku Rady Gminy Nadarzyn nie ulega zmianie. 
 

§ 3 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 


