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Poz. 2158
UCHWAŁA NR LI/432/2018
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r.
w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 994 ze. zm.), art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 603 ze zm.) Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r.
w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2. dodaje się ustęp 3) w brzmieniu:
„3) Rodzice mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w Zespole pod warunkiem przestrzegania
przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły udziału rodziców w zajęciach prowadzonych
w Zespole określa regulamin Zespołu.”.
2. W § 9. pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Do Zespołu przyjmowane są dzieci według kolejności wpływu wniosków z zastrzeżeniem,
że pierwszeństwo mają dzieci w kolejności:
a) zamieszkałe na terenie Gminy Deszczno, posiadające aktualną Kartę Mieszkańca Gminy
Deszczno,
b) dzieci z aktualnym
je wychowujących,

orzeczeniem

o stopniu

niepełnosprawności

rodziców

samotnie

c) z rodziny wielodzietnej,
d) których oboje rodzice pozostają w stosunku zatrudnienia lub uczą się w trybie dziennym,
e) których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pozostają w stosunku zatrudnienia
lub prowadzą działalność gospodarczą,
f) których co najmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji, a drugi pozostaje w stosunku zatrudnienia lub prowadzi działalność
gospodarczą.”.
3. § 10. Otrzymuje brzmienie:
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„1. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania dyrektora Zespołu o każdej planowanej nieobecności
dziecka z wyprzedzeniem tj., co najmniej na jeden dzień przed datą planowanej nieobecności dziecka
w Zespole, a w przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny – w pierwszym dniu nieobecności
dziecka w Zespole.
2. Dyrektorowi Zespołu przysługuje prawo do skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do
Zespołu w przypadku:
a) niezgłoszenia się dziecka do Zespołu w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka
do Zespołu i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka,
b) nieuczęszczania dziecka do Zespołu przez okres co najmniej jednego miesiąca bez
przedstawienia przyczyny,
c) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub za wyżywienie dziecka w Zespole za okres co najmniej
jednego miesiąca,
d) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Zespołu” lub w trakcie pobytu dziecka
w Zespole informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka
w grupie,
e) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka
w Zespole.
3. Na czas planowanej i usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Zespole trwającej minimum
1 miesiąc na jego miejsce może być przyjęte inne dziecko.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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