UCHWAŁA NR XXXIX/575/21
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 24 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 7131)) oraz art. 11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIX/303/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r.
poz. 4912)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez
okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc
zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie macierzyńskim
w rozumieniu KP oraz urlopie rodzicielskim, na kolejne dziecko.”;
2) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają prawo w szczególnie uzasadnionych
przypadkach (przewlekła choroba) ubiegać się o urlopowanie dziecka na okres minimum trzech
miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy.”;
3) w § 19 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opłaty stałej, uchwalonej przez Radę Miejską”;
4) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Opłata stała pobierana jest co miesiąc, również w okresie przerwy ustalonej przez
Dyrektora Żłobka. W przypadku korzystania przez rodzica/opiekuna prawnego z innego żłobka
w okresie przerwy ustalonej przez Dyrektora Żłobka opłata stała wnoszona jest w żłobku
zastępczym. Opłata stała ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania.”.
§ 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
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
tekstu wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 2969.
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