
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej  

pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski 

Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 4605), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XII/266/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej 

Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej 

w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. 

Woj. Doln. poz. 4535); 

2) uchwałą nr XXVI/710/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. zmieniającą uchwałę  

nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, 

działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5248). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i 3 uchwały nr XII/266/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę Rady 

Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, 

działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu, 

które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.”; 

2) § 2 i 3 uchwały nr XXVI/710/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. zmieniającej uchwałę 

nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, 

działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu, 

które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

Sergiusz Kmiecik
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR IX/174/11 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 19 maja 2011 r. 

 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki 

budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952), Rada Miejska Wrocławia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.1)  Z dniem 1 lipca 2011 roku tworzy się jednostkę organizacyjną gminy Wrocław, działającą w formie 

jednostki budżetowej, pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków, zwaną dalej Zespołem, w skład której wchodzą 

niżej wymienione żłobki, funkcjonujące dotychczas jako komórki organizacyjne Wrocławskiego Centrum 

Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: 

1) Żłobek nr 1 we Wrocławiu, ul. Lwowska 20; 

2) Żłobek nr 2 we Wrocławiu, ul. Zemska 33; 

3) Żłobek nr 3 we Wrocławiu, ul. Białowieska 27; 

4) Żłobek nr 4 we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 25; 

5) Żłobek nr 5 we Wrocławiu, ul. Dokerska 5; 

6) Filia Żłobka nr 5 we Wrocławiu, ul. Krystyny i Mariana Barskich 45; 

7) Żłobek nr 6 we Wrocławiu, ul. Krowia 1; 

8) Żłobek nr 7 we Wrocławiu, ul. Drukarska 9; 

9) Żłobek nr 8 we Wrocławiu, ul. Sądowa 6; 

10) Żłobek nr 9 we Wrocławiu, ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 13d; 

11) Żłobek nr 10 we Wrocławiu, ul. Henryka Brodatego 17; 

12) Żłobek nr 11 we Wrocławiu, ul. Hubska 39; 

13) Żłobek nr 12 we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 85a; 

14) Żłobek nr 13 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 107; 

15) Żłobek nr 14 we Wrocławiu, ul. Mulicka 4c; 

16) Żłobek nr 15 we Wrocławiu, ul. Łukowa 37; 

17) Żłobek nr 16 we Wrocławiu, ul. Sygnałowa 23. 

2. Siedzibą Zespołu jest miasto Wrocław. 

§ 2. 1. Przedmiotem działania Zespołu jest realizowanie zadań własnych gminy Wrocław w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3, o których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2. Szczegółowy zakres zadań Zespołu określa jego regulamin organizacyjny. 

 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/710/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. 

zmieniającej uchwałę nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy 

Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu  

(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5248). 
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§ 3. 1. Zespół rozlicza się z budżetem gminy Wrocław na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez 

Prezydenta Wrocławia. 

§ 4. Mienie, służące realizacji zadań gminy Wrocław z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, o których stanowi 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przekazuje się Zespołowi w zarząd, według 

stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. 

§ 5. Zespołowi nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Dolnośląskiego.2)  

 
2) Uchwała została ogłoszona w dniu 8 lipca 2011 r. 
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Załącznik do uchwały nr IX/174/11 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 19 maja 2011 r. 

STATUT 

Wrocławskiego Zespołu Żłobków 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Wrocławski Zespół Żłobków, zwany dalej Zespołem, jest jednostką organizacyjną gminy Wrocław, 

działającą w formie jednostki budżetowej, w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981). 

2. Zespół używa nazwy w pełnym brzmieniu „Wrocławski Zespół Żłobków”. 

3. Siedziba Zespołu mieści się we Wrocławiu. 

4. Terenem działania Zespołu jest miasto Wrocław. 

5. Zespół nie posiada osobowości prawnej. 

6. Zespół działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 

i 1981); 

3) niniejszego statutu; 

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA ZESPOŁU 

§ 2. 1. Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia 

życia do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz koordynowanie zadań realizowanych 

przez żłobki, wchodzące w skład Zespołu. 

2. Zadaniem Zespołu jest: 

1) realizacja zadań, określonych w art. 10 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3; 

2) zapewnienie dzieciom racjonalnego i zdrowego żywienia; 

3) zapewnienie dzieciom, objętym opieką, właściwych warunków higieniczno-sanitarnych; 

4) promowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku oraz zabawy, w tym na świeżym powietrzu; 

5) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

6) przeprowadzanie procesu rekrutacji do żłobków; 

7) 3)  obsługa działalności komórek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-17,  

pod względem: 

a) administracyjno-technicznym, w tym w zakresie zamówień publicznych; 

b) finansowym i księgowym; 

c) kadrowym; 

d) sprawozdawczości, w tym budżetowej; 

e) obsługi prawnej. 

 
3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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3. W realizacji zadań Zespół współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków oraz z komórkami 

organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie będącym przedmiotem działania Zespołu. 

4. 4)  Celem działania żłobków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-17 jest realizacja świadczeń opiekuńczych 

oraz wspomaganie rozwoju każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem. 

5. Żłobki realizują zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3, a w szczególności: 

1) zapewniają dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju, odpowiednie do ich wieku i potrzeb; 

2) zapewniają dzieciom bezpieczeństwo; 

3) wspomagają indywidualny rozwój każdego dziecka; 

4) realizują funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości 

dziecka, jego zdolności, w tym ruchowych i manualnych; 

5) organizują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb; 

6) zapewniają wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami oraz zaleconą dietą pokarmową; 

7) wspomagają rodzinę w wychowaniu dziecka; 

8) mogą organizować na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) odpłatne zajęcia dodatkowe uwzględniające 

potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

6. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 5, odbywa się poprzez: 

1) różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka oraz 

konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane 

metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku 

dzieci niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności; 

2) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz 

włączanie rodziców w działalność grupy; 

3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy; 

4) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. 

6a. Rodzice mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w żłobku pod warunkiem przestrzegania przepisów 

sanitarno-epidemiologicznych. Szczegóły udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku określa 

regulamin żłobka. 

7. W ramach wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka: 

1) pracownicy żłobka i rodzice (opiekunowie prawni) dziecka współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących 

dziecka, mają umożliwiony stały i bezpośredni kontakt; 

2) opiekunowie i kierownik żłobka przekazują rodzicom (opiekunom prawnym) informacje na temat ich 

dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

3) rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają prawo do przekazywania opiekunowi i kierownikowi żłobka 

wniosków dotyczących sprawowanej opieki i funkcjonowania żłobka. 

8. Żłobek realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wobec dziecka w godzinach 

zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, jako czas przebywania dziecka w żłobku, 

w umowie zawartej z Wrocławskim Zespołem Żłobków. 

 
4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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Rozdział 3. 

ORGANIZACJA ORAZ ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁU 

§ 3. 1. 5) Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: 

1) Żłobek nr 1 we Wrocławiu, ul. Lwowska 20; 

2) Żłobek nr 2 we Wrocławiu, ul. Zemska 33; 

3) Żłobek nr 3 we Wrocławiu, ul. Białowieska 27; 

4) Żłobek nr 4 we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 25; 

5) Żłobek nr 5 we Wrocławiu, ul. Dokerska 5; 

6) Filia Żłobka nr 5 we Wrocławiu, ul. Krystyny i Mariana Barskich 45; 

7) Żłobek nr 6 we Wrocławiu, ul. Krowia 1; 

8) Żłobek nr 7 we Wrocławiu, ul. Drukarska 9; 

9) Żłobek nr 8 we Wrocławiu, ul. Sądowa 6; 

10) Żłobek nr 9 we Wrocławiu, ul. Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 13d; 

11) Żłobek nr 10 we Wrocławiu, ul. Henryka Brodatego 17; 

12) Żłobek nr 11 we Wrocławiu, ul. Hubska 39; 

13) Żłobek nr 12 we Wrocławiu, ul. Jugosłowiańska 85a; 

14) Żłobek nr 13 we Wrocławiu, ul. Wieczysta 107; 

15) Żłobek nr 14 we Wrocławiu, ul. Mulicka 4c; 

16) Żłobek nr 15 we Wrocławiu, ul. Łukowa 37; 

17) Żłobek nr 16 we Wrocławiu, ul. Sygnałowa 23; 

18) pion obsługi administracyjno-technicznej, składający się z działów, sekcji oraz samodzielnych stanowisk 

pracy. 

2. 6)  Żłobki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-17, sprawują opiekę dzienną nad dziećmi w wieku do lat 3  

od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w regulaminie organizacyjnym Zespołu. 

3. W pionie obsługi administracyjno-technicznym Zespołu prowadzone są sprawy związane w szczególności 

z: 

1) zapewnieniem prawidłowych warunków funkcjonowania żłobków, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków opieki, edukacji i wychowania; 

2) zapewnieniem obsługi administracyjnej, prawnej, technicznej, finansowej, księgowej i kadrowej; 

3) zapewnieniem odpowiedniego stanu pomieszczeń, w których żłobki prowadzą działalność, w tym 

przeprowadzaniem ich okresowych remontów i konserwacji; 

4) wyposażeniem żłobków w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych. 

§ 4. 1. Dyrektor Zespołu kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia. 

3. 7) Dyrektor Zespołu jest Dyrektorem żłobków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-17. 

4. Dyrektor Zespołu działa w zakresie pełnomocnictwa, udzielonego mu przez Prezydenta Wrocławia. 

 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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5. Dyrektor Zespołu jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, 

w zakresie niewykraczającym poza umocowania, udzielone Dyrektorowi Zespołu przez Prezydenta  

oraz z uwzględnieniem stosownych zapisów § 5 ust. 2, dotyczących konieczności uzyskania kontrasygnaty  

dla czynności powodujących zobowiązania finansowe. 

6. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego 

oraz pracowników Zespołu. 

7. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, działając w ramach przydzielonych przez Dyrektora Zespołu 

zadań, ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację oraz podejmowane decyzje. 

§ 5. 1. Dyrektor Zespołu odpowiada w szczególności za: 

1) realizację zadań statutowych Zespołu; 

2) opracowywanie rocznych planów finansowych Zespołu; 

3) opracowywanie sprawozdawczości, w tym budżetowej; 

4) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu; 

5) ustalanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej Zespołu; 

6) ustalanie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów, w tym finansowo-księgowych; 

7) ustalenie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków; 

8) zarządzanie środkami finansowymi Zespołu; 

9) prawidłowe gospodarowanie mieniem. 

2. Czynności Dyrektora Zespołu, powodujące zobowiązania finansowe, wymagają kontrasygnaty Głównego 

Księgowego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Dyrektor Zespołu składa Prezydentowi Wrocławia coroczne sprawozdanie z działalności Zespołu. 

§ 6. 1. 8) Żłobkami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-17, kieruje kierownik. 

2. Kierownik odpowiada przed Dyrektorem za właściwą organizację pracy żłobka, w tym w zakresie 

prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych oraz prawidłowe wykonywanie 

zadań przez podległych pracowników, jak również przed Zastępcą Dyrektora w zakresie zadań powierzonych 

mu przez Dyrektora Zespołu. 

§ 7. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a Dyrektor Zespołu wykonuje czynności 

z zakresu prawa pracy. 

Rozdział 4. 

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKÓW 

§ 8. 1. Przyjmowanie dzieci do żłobków odbywa się na podstawie rekrutacji. 

2. 9) Do żłobka przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie 3 warunki: 

1) w dniu przyjęcia do żłobka ukończyły co najmniej 20 tygodni życia; 

2) mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia; 

3) posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych  

lub przeciwwskazania do szczepień zgodne z Programem, na potwierdzenie czego rodzic lub opiekun prawny 

dziecka przedłożył zaświadczenie od lekarza pediatry. 

3. (uchylony). 

 
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XII/266/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającej 

uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, 

działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 

Doln. poz. 4535). 
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3a. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka ma dziecko: 

1) niepełnosprawne; 

2) z rodziny wielodzietnej; 

3) którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie 

dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; 

4) którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole 

wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; 

5) zgłaszane do tej samej placówki jednocześnie z rodzeństwem lub posiadające rodzeństwo korzystające już 

z usług tej samej placówki, do której złożono wniosek. 

3b. Na czas planowanej i usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku trwającej minimum 3 miesiące 

na jego miejsce może być przyjęte inne dziecko. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, z tytułu korzystania dziecka ze żłobka, wnoszą na rzecz gminy 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za jego wyżywienie. 

5. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za jego wyżywienie ustala 

Rada Miejska Wrocławia w drodze uchwały. 

6. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona jest przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka objętego 

opieką, za dany miesiąc z góry, do 15 dnia danego miesiąca. 

7. (uchylony). 

8. Opłata za wyżywienie wnoszona jest przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, objętego opieką, za dany 

miesiąc z góry, do 15 dnia tego miesiąca. 

9. Opłaty, o których mowa w ust. 4, wnoszone są przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, objętego 

opieką, na rachunek bankowy Zespołu i przekazywane przez Zespół na rachunek bankowy gminy Wrocław. 

10. 10)  W okresie miesięcznej przerwy wakacyjnej, jeżeli dziecko nie korzysta z opieki zapewnianej przez 

inny z wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-17 żłobków, rodzic (opiekun prawny) za dany miesiąc nie wnosi opłaty 

za pobyt dziecka w żłobku. 

Rozdział 5. 

ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE W PRZYPADKUNIEOBECNOŚCI 

DZIECKA W ŻŁOBKU 

§ 9. 1. Opłata, o której mowa w § 8 ust. 6, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. 

2. Opłata, o której mowa w § 8 ust. 8, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku  

od pierwszego dnia zgłoszenia nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego), zgodnie z zasadą mnożenia 

dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni nieobecności dziecka w żłobku. 

3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2, dokonywany jest poprzez zmniejszenie opłaty w następnym 

miesiącu, z uwzględnieniem ilości dni nieobecności, o których mowa w ust. 2. 

Rozdział 6. 

KONTROLA I NADZÓR 

§ 10. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Wrocławia. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) warunki i jakość świadczonej opieki; 

2) realizację zadań statutowych Zespołu; 

3) prawidłowość gospodarowania mieniem; 

4) gospodarkę finansową. 

 
10) W brzmieniu ustalonym  przez § 1 pkt 2 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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Rozdział 7. 

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE ZESPOŁU ŻŁOBKÓW 

§ 11. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy Wrocław, prowadzącą gospodarkę finansową 

i rachunkową na zasadach określonych w przepisach, odrębnych dla jednostek budżetowych. 

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zespołu stanowi plan dochodów i wydatków, zwany 

planem finansowym. 

3. Gmina Wrocław zapewnia środki finansowe na realizację zadań statutowych Zespołu, zabezpiecza 

warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników, 

do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Zespołu. 

4. Plany inwestycji i remontów kapitalnych, dotyczące mienia oddanego w trwały zarząd Zespołowi, 

podlegają uzgodnieniu z Prezydentem Wrocławia. 

5. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń jednostki z budżetem gminy sprawuje Skarbnik Wrocławia. 

6. Zespół może otrzymywać środki finansowe na: 

1) realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej; 

2) wykonywanie określonych programów wychowawczo-edukacyjnych; 

3) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 
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