
 

 

UCHWAŁA NR L/1036/17 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Katowicach, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIX/1155/14 

Rady Miasta Katowice z dnia 30.04.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach 

(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 08.06.2017 r. poz. 3556) dokonać następujących zmian: 

1. § 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci korzystających z usług Oddziałów Żłobka Miejskiego na 

zasadach określonych w ustawie.” 

2. W § 8 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3. w przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego 

dziecka, na czas jego nieobecności, inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami (opiekunami 

prawnymi).”. 

3. W § 9 ust. 2 dodać pkt 11 w brzmieniu: 

„11. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności”. 

4. W § 9 ust. 2 dodać pkt 12 w brzmieniu: 

„12. dzieci, których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny jest podatnikiem podatku 

dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok  podatkowy zostało złożone 

w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach”. 

5. § 10 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 10. Żłobek Miejski realizuje swoje zadania poprzez Oddziały: 

1) Oddział przy ul.  Ligonia 43, 

2) Oddział przy ul.  Szeptyckiego, 

3) Oddział przy ul.  Ordona 3A wraz z miejscami integracyjnymi, 

4) Oddział przy ul.  Bytomskiej 8A, 

5) Oddział przy ul.  Tysiąclecia 45, 

6) Oddział przy ul.  Uniwersyteckiej 15 wraz z miejscami integracyjnymi, 

7) Oddział przy ul.  Grzegorzka 2, 

8) Oddział przy ul.  Zadole 24A, 

9) Oddział przy ul.  Wojciecha 23A, 

10) Oddział przy ul.  Ciesielskiej 1, 

11) Oddział przy ul.  Marcinkowskiego 13, 

12) Oddział przy ul. Krzywoustego 9, 

13) Oddział przy ul. Boya – Żeleńskiego 30.”. 

6. § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Zmiany w Statucie wprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie, przy czym 

zmiany te wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami § 22 o ile z uchwały Rady Miasta Katowice 

nie wynika późniejszy termin ich wejścia w życie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, przy czym w zakresie zmiany określonej w § 1 ust. 4 niniejsza uchwała wchodzi 

w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice 

 

 

Krystyna Siejna 
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