
UCHWAŁA NR XXXV/316/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie zmiany statutu Klubu Malucha "Szkrabek" w Cyprzanowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 75) i art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. W § 4 Statutu Klubu Malucha ,,Szkrabek”, stanowiącym Załącznik do uchwały XXXIII/298/2021 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu Klubowi Malucha 
,,Szkrabek" w Cyprzanowie (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 4977), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 słowa: ,,po ukończeniu pierwszego roku życia” zastępuje się słowami: ,,w wieku przewidzianym 
w ustawie”, 

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: ,,8. Pierwszeństwo w przyjęciu do klubu mają dzieci: 

1) z rodzin wielodzietnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, 

2) niepełnosprawnych, których rodzice/opiekunowie przedstawią informację o niepełnosprawności dziecka, 
o ile nie istnieją przeciwwskazania do objęcia opieką w związku z rodzajem niepełnosprawności” 

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

4) 9. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Klubu oraz ustala się liczbę punktów za spełnienie 
każdego z nich: 

Lp. Kryterium 
Liczba punktów 

za spełnianie 
kryterium 

1. 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni i dziecko, którego dotyczy wniosek 
mieszkają na terenie Gminy Pietrowice Wielkie albo rodzic/opiekun prawny 
samotnie wychowujący dziecko i dziecko, którego dotyczy wniosek mieszkają 
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 

35 

2. 
Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w tym na podstawie 
umowy cywilnoprawnej albo uczą się w trybie stacjonarnym albo prowadzą 
pozarolniczą działalność gospodarczą 

25 

3. 

Dziecko, którego wniosek dotyczy poddane jest obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym lub dziecko u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje 
podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia 
ochronnego 

30 

5) ust. 11 skreśla się, 

6) w ust. 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: ,,z zastrzeżeniem § 4 ust.8” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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