UCHWAŁA NR XXVII/198/2021
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/272/2018
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego
w Rudniku nad Sanem wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest wniosek złożony przez
rodziców/prawnych opiekunów oraz spełnianie warunków przyjęcia dziecka do żłobka, o których mowa
w załączniku do Statutu Żłobka w Rudniku nad Sanem i przedstawienie dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.”,
2) dodaje się załącznik do statutu w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Edward Wołoszyn
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2021
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 28 lipca 2021 r.

Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem
Lp.

KRYTERIUM NABORU

Liczba
punktów

1.

Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne.

40

2.

Rodzina dziecka jest rodziną wielodzietną.

40

3.

Rodzic dziecka jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

30

4.

Rodzice dziecka złożyli stosowne oświadczenie, że dziecko
skorzystało z obowiązkowych, szczepień ochronnych lub też zostało
zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.

30

5.

6.

7.

Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego ze
wskazaniem w deklaracji podatkowej PIT – Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem jako miejsca zamieszkania:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu
Skarbowego właściwego dla Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek
dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego dla Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem,
c) jeden z rodziców odprowadza podatek dochodowy do
Urzędu Skarbowego właściwego dla Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem.
Oboje rodzice dziecka są zameldowani na stałe na terenie Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem.
Rodzic samotnie wychowujący dziecko zameldowany jest na stałe
na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Jeden z rodziców zameldowany jest na stałe na terenie Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem.
Rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzic
samotnie
wychowujący dziecko lub rodzice
są zatrudnieni i żaden z nich nie korzysta z urlopu
wychowawczego,
b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą i żaden z nich nie
zawiesił tej działalności w celu sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem,
c) rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie
korzystają z niego, a przynajmniej jeden z nich korzysta
z obniżonego czasu pracy na podstawie obowiązujących
przepisów prawa,
d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony do
urlopu wychowawczego, nie korzysta z niego, a korzysta
z obniżonego czasu pracy na podstawie obowiązujących
przepisów prawa,
e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub rodzice uczą się
w trybie dziennym lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej,
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8.

9.

f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
i przynajmniej jeden z nich korzysta z urlopu
wychowawczego lub jeden z nich zawiesił działalność
gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem,
g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony
i korzysta z urlopu wychowawczego lub zawiesił
pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem,
h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo
umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest
dzieckiem
ze
specjalnymi
potrzebami
rozwojowymi
nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności.
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Rudniku
nad Sanem.
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DOKUMENTY PRZEDSTAWIANE DO WGLĄDU:
1. dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie rodziców i dziecka na terenie Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem
• umowa najmu mieszkania lub
• umowa deweloperska lub
• pierwsza strona zeznania podatkowego za ostatni rok
2. dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia rodziców lub prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej
• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu wraz z informacją, że w dniu
przyjęcia dziecka do Żłobka pracownik nie przebywa na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
• zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
• wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
3. dokumenty na potwierdzenie wskazania w deklaracji podatkowej PIT – Gminy i Miasta
Rudnik jako miejsca zamieszkania
• pierwsza strona zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu
Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
• pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z urzędowym poświadczeniem
odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej
4. dokumenty na potwierdzenie, że dziecko mające być objęte opieką żłobkową jest
niepełnosprawne
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
5. dokumenty na potwierdzenie, że dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej tj. rodziny
wychowującej troje i więcej dzieci
• oświadczenie rodziców
6. dokumenty na potwierdzenie samotnego wychowywania dziecka
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7. dokumenty na potwierdzenie, że rodzice/rodzic lub rodzic samotnie wychowujący
dziecko jest zameldowany na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
• zaświadczenie o zameldowaniu stałym rodziców/rodzica na terenie Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem (w przypadku osoby samotnie wychowującej
dziecko – tylko jej zaświadczenie o zameldowaniu)
8. dokumenty na potwierdzenie, że rodzice/rodzic lub rodzic samotnie wychowujący
dziecko pobierają/pobiera naukę w systemie dziennym
• zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym
9. dokumenty na potwierdzenie, że rodzice/rodzic dziecka lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko są/jest osobami, niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub
umiarkowanym lub są/jest osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie właściwego organu wskazujące na całkowitą niezdolność do pracy
lub niezdolność do samodzielnej egzystencji

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A5CF3078-8EBB-4187-B941-0F8A7F921958. Podpisany

Strona 3

10. dokumenty na potwierdzenie, że dziecko skorzystało z obowiązkowych szczepień
ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych
• oświadczenie, że dziecko skorzystało z obowiązkowych szczepień
ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn
zdrowotnych lub
• książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień
11. dokumenty na potwierdzenie, że rodzeństwo jest niepełnosprawne w stopniu
znacznym lub umiarkowanym lub wydano wobec niego orzeczenie stwierdzające
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie właściwego organu wskazujące na całkowitą niezdolność do pracy
lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.
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