UchwalaNr363/XLI/14

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budzetowej pod nazwa^
„Zlobek Miejski w Chorzelach"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), art. 8
ust. 1pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem wwieku do lat 3 (t.
j. Dz .U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala sie co nast^puje:
§1.

Z dniem 1 wrzesnia 2014 roku tworzy sie gminna jednostke budzetowa pod nazwa Ziobek

Miejski wChorzelach z siedzib^ w Chorzelach przy ul. Wesolej 1, zwany dalej „Zlobkiem".
§2.

Obszarem dzialania Zlobka jest Gmina Chorzele.
§3.

1. Ziobek zapewnia opiek? nad dziecmi w wieku od ukohczenia 20 tygodnia zycia do
ukohczenia roku szkolnego, w ktorym dziecko ukohczy 3 rok zycia lub w przypadku gdy
niemozliwe lub utrudnione jest objede dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok zycia
na zasadach okreslonych w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w
wieku do 3 lat (t. j .Dz. U. z 2013r. poz. 1457).

2. Ziobek w ramach opieki okreslonej w ust. 1 realizuje funkcje: opiekuhcz^, wychowawcz^
oraz edukacyjn^.
§4-

Ziobek prowadzi gospodark? finansow^ na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).
§5-

Statut Zlobka zostanie ustalony odr^bna^ uchwala^
§6-

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Mazowieckiego z moca^ obowiazujacq. od dnia 01 wrzesnia 2014 r.
Y

ezicki

UZASADNIENIE

Podjecie niniejszej uchwaly wynika z zapisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece
nad dziecmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), ktory mowi, ze „Gmina tworzy
zlobki i kluby dzieciece w formie gminnych jednostek budzetowych."

