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UCHWAŁA NR 1015/XXXII/2021
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 21 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr 462/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania
Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 11 ust. 2 oraz
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75 i 952) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 462/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Zespołu ma charakter ciągły, co oznacza, że składanie
wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków odbywa się przez cały rok. Rekrutacja odbywa się
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.”;
2) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Fakt zatrudnienia lub pobierania nauki w systemie dziennym przez rodziców lub opiekunów
prawnych wymaga udokumentowania.”;
3) w § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Prawo rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, o którym mowa w ust. 2 może zostać ograniczone
lub zawieszone w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub
zdrowiu dzieci, w szczególności z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu
wyjątkowego lub stanu wojennego.”;
4) w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu
dzieci, w szczególności z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego
lub stanu wojennego rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za pobyt dziecka
w żłobku, proporcjonalnie do ilości dni miesiąca, w których żłobek nie świadczył usług. Opłata pobrana
zostanie odliczona od opłaty należnej w pierwszym okresie płatności po zakończeniu okresu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin
Jarosław Pakuła

