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z dnia  26 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  Nr 126 / XIX / 2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2020 roku 
w sprawie nadania  Statutu Gminnemu  Klubowi  Dziecięcemu  „TYGRYSEK” w Zawadach 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  oraz art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.75 .) 

Rada Gminy Popów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 126 / XIX /2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania  
Statutu Gminnemu  Klubowi  Dziecięcemu  „TYGRYSEK” w Zawadach  wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 7 ust.8 Statutu Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” w Zawadach stanowiącego załącznik do 
uchwały otrzymuje  brzmienie: „ Klub  dysponuje liczbą 12 miejsc  stałych” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie 

do  UCHWAŁY   NR…………../2020 

RADY GMINY Popów z 27 maja 2021 roku 

w sprawie zmiany uchwały  Nr 126 / XIX / 2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2020 roku 
w sprawie nadania  Statutu Gminnemu  Klubowi  Dziecięcemu  „TYGRYSEK” w Zawadach 

Gmina  Popów  jest  organem prowadzącym  dla Gminnego Klubu Dziecięcego „ Tygrysek” 
w Zawadach. Opieka w klubie dziecięcym  jest sprawowana nad dziećmi w  wieku  od ukończenia 1 roku 
życia  do lat 3.  Gminny  Klub Dziecięcy  „ Tygrysek” w Zawadach jest jednostką organizacyjną i jednostka 
budżetową na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz.U. 
z 2021r. poz.75.) 

Zgodnie zapisem art. 11  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 75 ) żłobek i  klub dziecięcy działa na podstawie statutu. Podmiot , który  utworzył  żłobek 
lub klub dziecięcy , ustala statut  żłobka lub klubu, a co za tym idzie dokonuje zmian w statucie. 

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców  pobytem dzieci w wieku od 1  do 3 roku życia 
w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek” w Zawadach zwiększa się liczbę miejsc z 10 na 12, bowiem na 
tyle umożliwiają to warunki lokalowe. 

Sporządziła: Ewa Kardas - Bernaś
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