
UCHWAŁA NR XXXIII/275/22 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia jego statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324 ) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminnego Żłobka w Bedlnie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/182/21 Rady 
Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia jego 
statutu (Dz.Urz.Woj.Łódz. z 2021r. poz. 1656) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu : 

„Rozdział 5a. 

Organizacja żłobka 

§ 13. a. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż miesiąc. Termin przerwy wakacyjnej ustala na 
wniosek dyrektora Wójt Gminy Bedlno i podaje do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych 
niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach termin 
ten może ulec zmianie, jednakże nie dłużej niż do 30 kwietnia. 

§ 13. b. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, który jest przełożonym 
zatrudnionych w nim pracowników. 

§ 13. c.Dyrektor kieruje żłobkiem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy 
Bedlno i jest odpowiedzialny za realizację  zadań statutowych żłobka. 

§ 13. d.Do zadań dyrektora żłobka należy w szczególności:  

1) organizowanie pracy w żłobku, 

2) zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego żłobka oraz warunków bezpieczeństwa 
dzieci i personelu, 

3) realizowanie planu finansowego żłobka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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