
Uchwała Nr 822/XXXII/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 104/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 
2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie 

Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 
poz. 1016) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
W statucie Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie stanowiącym załącznik do uchwały 

nr 104/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu 
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) Żłobek Nr 3 z siedzibą w Lublinie przy ul. Wolskiej 

5;”. 
2. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11 1. Z usług żłobka korzystają w pierwszej kolejności: a) 

dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana 
orzeczeniem stosownego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, co do 
których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze 
żłobka, b) dzieci obojga pracujących rodziców lub opiekunów wychowujących troje 
i więcej dzieci, c) dzieci pracującego lub poszukującego pracy rodzica lub opiekuna 
samotnie wychowującego dzieci. 2. Fakt zatrudnienia rodziców lub opiekunów, a także 
rodzica lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko wymaga udokumentowania. 3. 
Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok. 4. Przyjęcia do żłobka realizowane są 
w okresie całego roku w zależności od liczby wolnych miejsc w żłobku.” 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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