UCHWAŁA NR V/116/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się statut gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka”, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/940/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej
jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 3248) zmieniony
uchwałą nr XLIV/1300/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2969) oraz
uchwałą nr IV/83/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 140) w ten sposób,
że:
1) dotychczasowy § 6 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) w filii żłobka przy ul. Uczniowskiej 2: 192 miejsca z podziałem na grupy wiekowe:
a) I grupa od 1 roku do 1 roku 5 m-cy,
b) II grupa od 1 roku 6 m-cy do 2 lat,
c) III grupa od 2 lat 1 m-ca do 3 lat.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,
poz. 2500.
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UZASADNIENIE
W związku z realizacją w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+” 2018 rozbudowy filii żłobka „Koniczynka” przy ul. Uczniowskiej 2 w placówce tej
powstanie dodatkowych 137 miejsc. Umożliwi to przyjmowanie do żłobka młodszych niż dotychczas dzieci
- które ukończyły 1 rok życia.
Zgodnie z dotychczasowym statutem do filii przy ul. Uczniowskiej 2 przyjmowane mogły być dzieci po
ukończeniu 1,5 roku życia. Mając powyższe na uwadze zmiana statutu jest zasadna.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedmiotowa uchwała
powinna zostać przedłożona Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.
DZ.600.4.2019
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