UCHWAŁA NR 269/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 222/13 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 lutego 2013 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Żłobek w Jędrzychowicach”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r .poz. 1372, 1834) w związku z art. 12 a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
1. W Statucie Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 222/13
z dnia 25 lutego 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się §6a o następującej treści:
„1. W Żłobku może działać Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do
żłobka.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, który nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Statutu.”..
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 269/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 29 listopada 2021 r.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r.
poz. 75, 952, 1901) w żłobku może zostać utworzona rada rodziców. W statucie Gminnego Żłobka
„Muchomorek” w Jędrzychowicach nie było wymienionego takiego organu. Ustawa szczegółowo określa
kompetencje i zasady działania rad rodziców. Utworzenie rady rodziców pozwoli na wspieranie działalności
żłobka.
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