
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej

Na podstawie: art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 409), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Zmienić treść Uchwały Nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Uchwałą” 
w następujący sposób:

1. W § 11 ust.3 Załącznika do Uchwały dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:

„e) dzieci, których przedstawiciele ustawowi przedłożą oświadczenie, iż zostały one poddane 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostały długotrwale odroczone od obowiązkowych 
szczepień ochronnych.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Id: AF9CA241-371F-481E-A463-81426724AE19. Projekt Strona 1 z 1



Uzasadnienie

Zmiana Uchwały nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej, wprowadza dodatkowe kryterium
w drugim etapie rekrutacji do Żłobka w postaci poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym
lub stwierdzenia długotrwałego odroczenia szczepień obowiązkowych z przyczyn zdrowotnych.

Dopuszczalność wprowadzenia w/w kryterium przy rekrutacji do żłobków i przedszkoli została
potwierdzona wyrokami WSA w Gliwicach z dnia 6.08.2019 r. sygn. akt III SA/Gl 489/19, WSA
w Gliwicach z dnia 20.11.2019 r. sygn. akt III SA/Gl 826/19, WSA w Poznaniu z dnia 24.10.2019 r. sygn. akt
IV SA/Po 572/19, WSA w Olsztynie z dnia 23.09.2019 r. sygn. akt II SA/Ol 493/19, WSA w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 29.08.2019 r. sygn. akt II SA/Go 406/19.
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