
 

 

                                              
    Projekt 

UCHWAŁA Nr .............. 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia ...................... 

 

 

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy  

w Sosnowcu  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 

z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) 

 

Rada Miejska w Sosnowcu 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą: Klub 

Dziecięcy w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu, w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13.  

 

§ 2 

1. Klubowi Dziecięcemu w Sosnowcu przekazuje się w zarząd mienie, tj. nieruchomość 

(wydzieloną część budynku przy ul. Jagiellońskiej 13), położoną na trzech odrębnie 

oznaczonych geodezyjnie działkach: 

1) nr 4831, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KA1S/00048678/0, 

2) nr 3829, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KA1S/00049010/7, 

3) nr 4830, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KA1S/00036083/5, 

opis graficzny nieruchomości określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.    

2. Wyposaża się Klub Dziecięcy w mienie ruchome, stanowiące własność Gminy 

Sosnowiec, zakupione w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. „Mogę wszystko 

– projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3 

Statut Klubu zostanie ustalony odrębną uchwałą. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                     Wilhelm Zych 

 

 

 

 

 



 

   

UZASADNIENIE  MERYTORYCZNE  PROJEKTU  UCHWAŁY  RADY  

MIEJSKIEJ 

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.), który 

stanowi, że kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy oraz ust. 2 cytowanej wyżej 

ustawy, który stanowi, że „ Gmina tworzy … kluby dziecięce w formie gminnych jednostek 

budżetowych”.  

Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Sosnowca zapewni dodatkowe miejsca opieki dla 

małych dzieci i jest odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców taką formą wsparcia. 

Pozwoli również zapobiec bezrobociu, umożliwiając powrót do pracy po długotrwałym 

urlopie macierzyńskim lub wychowawczym rodzicom, którzy chcą łączyć wypełnianie 

obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Z uwagi na powyższe, istnieje 

konieczność usankcjonowania realizacji zadania własnego gminy dotyczącego organizacji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  
Projekt powyższej uchwały został poddany konsultacjom społecznym na podstawie uchwały 

nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, 

poz. 2984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


