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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku. 

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) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późń. zm.1)) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/254/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. 
poz. 56852)) wprowadza się następujące zmiany: 

- w Rozdziale 6. „ORGANIZACJA ŻŁOBKA” § 11 i § 12 otrzymują brzmienie: 

„§ 11. W Żłobku tworzy się filię z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ignacego Mościckiego 2J 
na części działki o nr ewid. geod. 140/23, obręb 15 - Bagnówka. 

§ 12. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 
oraz przerwy ustalonej przez Dyrektora Żłobka. 

2. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie 
względem każdego dziecka. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na 
wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 952. 
2) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 6082, z 2020 r. 

poz. 2578 i 2970, z 2021 r. poz. 2178. 

Id: 81128039-72A7-408C-9C9D-99E2C1389FC5. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), który mówi, że żłobek działa na
podstawie statutu (ust. 1), ustalonego przez podmiot, który utworzył żłobek (ust. 2).

Zmiany wskazane w powyższej uchwale są zmianami technicznymi wynikającymi z nałożenia
się paragrafów w związku z wprowadzeniem kolejnych zmian w Statutach Żłobków Miejskich w
Białymstoku.
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