
UCHWAŁA NR IX/262/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409), 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 (zmienionej uchwałą Nr XXIII/555/16 z dnia 
18 października 2016 r.; uchwałą Nr XXXII/869/17 z dnia 5 lipca 2017 r.; uchwałą Nr XXXIII/897/17 
z dnia 12 września 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/1073/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.), 
§ 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Miejsce w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie 4 warunki:

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

2) mają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Szczecin;

3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

4) rodzice dziecka złożą pisemne oświadczenie o odbyciu przez dziecko ubiegające się 
o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 753 ze zm.)”.

§ 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 (zmienionej uchwałą Nr XXIII/555/16 z dnia 
18 października 2016 r.; uchwałą Nr XXXII/869/17 z dnia 5 lipca 2017 r.; uchwałą Nr XXXIII/897/17 
z dnia 12 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXXVI/1073/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.), 
§ 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejsce w żłobku mogą uzyskać dzieci spełniające łącznie 4 warunki:

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

2) mają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Szczecin;

3) mają Rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

4) rodzice dziecka złożą pisemne oświadczenie o odbyciu przez dziecko ubiegające się 
o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 753 ze zm.)”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska
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