
 

 

UCHWAŁA NR XXII.179.2020 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina”  

w Legnickim Polu i nadania im statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 326 z późn. zm.), Rada Gminy Legnickie 

Pole uchwala co następuje: 

§ 1. W statucie Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu stanowiącym załącznik do uchwały 

nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka 

Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z dnia 18 września 

2020 r. poz. 5152), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych  

do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności poprzez zajęcia tematyczne, dydaktyczne, 

umuzykalniające, manipulacyjno-konstrukcyjne, zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka oraz jego 

możliwościami rozwojowymi,”; 

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) współpracę ze specjalistami, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dziecka 

niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,”; 

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 lat.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Dariusz Szczerba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 stycznia 2021 r.

Poz. 386
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