
UCHWAŁA NR XXXIII/897/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) oraz 
art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 11 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 oraz z 2017 r. poz. 60); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 
2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin w § 6  dodaje się ust. 6, który otrzymuje następujące 
brzmienie:"6. W przypadku realizowania przez Zespół programów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych, miejsce w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

1) są w wieku, o którym mowa w § 2 ust. 1.;

2) mają stałe miejsca zamieszkania na terenie miasta Szczecin;

3) mają Rodzica biorącego udział w ramach jednego z programów realizowanego przez Zespół, 
o którym mowa powyżej, niepracującego, pod  warunkiem zadeklarowania przez niego chęci 
powrotu do pracy i przedstawienia zaświadczenia o podjęciu pracy w terminie 3 miesięcy
od dnia przyjęcia dziecka do żłobka”.

§ 2.  W Załącznikach Nr 2 - 9 do uchwały Nr XIII/301/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 
17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej 
przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin w § 3  dodaje się ust. 5, który otrzymuje 
następujące brzmienie:"5. W przypadku realizowania przez Zespół programów finansowanych ze 
źródeł zewnętrznych, miejsce w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

1) są w wieku, o którym mowa w § 2 ust. 1.;

2) mają stałe miejsca zamieszkania na terenie miasta Szczecin;

3) mają Rodzica biorącego udział w ramach jednego z programów realizowanego przez Zespół, 
o którym mowa powyżej, niepracującego, pod  warunkiem zadeklarowania przez niego chęci 
powrotu do pracy i przedstawienia zaświadczenia o podjęciu pracy w terminie 3 miesięcy
od dnia przyjęcia dziecka do żłobka”.

§ 3.  Wykonywanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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