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UCHWAŁA NR XLIII/278/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu „Dom nad strumykiem” w Głogowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.1) ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze mianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Żłobkowi Miejskiemu „Dom nad strumykiem” w Głogowie w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie 
nadania statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie oraz uchwała j Nr XXV/144/2012 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Andrzej Koliński
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Uzasadnienie

W związku z utworzeniem gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad 
strumykiem” w Głogowie, zgodnie z art. 11 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 niezbędne jest 
uchwalenie przez radę gminy statutu, który stanowi podstawę jego działania. Statut ten w szczególności musi 
zawierać nazwę i miejsce jego prowadzenia, cele i zadania, warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania 
opłat za pobyt i wyżywienie. 
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