
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/154/11 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zawierciu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.),na wniosek Prezydenta Miasta  

- Rada Miejska w Zawierciu  

- uchwala  

§ 1. Ustalić statut Żłobka Miejskiego z siedzibą w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28 c stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia.  

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

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Edmund Kłósek 

 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lutego 2012 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/154/11 

Rady Miejskiej w Zawierciu 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

Statut Żłobka Miejskiego w Zawierciu  

DZIAŁ I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Żłobek Miejski w Zawierciu zwany dalej „Żłobkiem” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną 

Gminy Zawiercie prowadzoną w formie jednostki budżetowej i działa na podstawie:  

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235 z późn. zm.)  

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.Nr.142, poz.1591 z późn. zm.)  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)  

4) niniejszego statutu.  

§ 2. Siedziba Żłobka Miejskiego mieści się w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 28c  

§ 3. Obszar działania Żłobka obejmuje Gminę Zawiercie.  

§ 4. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie zwany dalej Prezydentem Miasta.  

DZIAŁ II. 
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI  

§ 5. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia do 3 lat. Opieka nad dzieckiem może być 

sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy 

niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym-4 rok życia.  

2. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny 

i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.  

§ 6. 1. Zadaniem Żłobka jest:  

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego 

potrzebami  

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.  

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka w oparciu o roczny plan pracy.  

§ 7. Żłobek realizuje zadania poprzez:  

1) pomoc pracującym rodzicom/opiekunom prawnym poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki, wychowania, 

bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka.  

2) wyuczenie nawyków sanitarno-higienicznych i samoobsługi.  

3) promocja zdrowia.  

4) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych  

5) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie 

z normami fizjologicznymi.  

DZIAŁ III. 
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA  

§ 8. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Zawiercie.  
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2. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Zawiercia, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi 

miejscami.  

3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia 

wolnych miejsc, na podstawie ,,ankiety zgłoszeniowej”.  

4. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.  

5. Przy przyjęciu dziecka do Żłobka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do podpisania umowy 

cywilnoprawnej.  

DZIAŁ IV. 
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE  

§ 9. 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje:  

a) opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku  

b) opłatę za koszty wyżywienia  

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz dziennej stawki za wyżywienie dziecka ustalona jest 

odrębną Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu.  

3. Opłaty o których mowa w ust.1 wnoszone są przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka za dany miesiąc 

z góry do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Żłobka.  

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:  

a) Opłata za pobyt dziecka w Żłobku o której mowa w ust.1 pkt. a wnoszona jest w pełnej wysokości.  

b) Opłata za wyżywienie dziecka, ustalona jako iloczyn stawki żywieniowej (koszt surowca) i ilości dni 

roboczych w danym miesiącu, skorygowana będzie o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu 

poprzednim.  

DZIAŁ V. 
ORGANY ŻŁOBKA  

§ 10. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka.  

2. Dyrektor Żłobka kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, w oparciu o udzielone mu 

pisemne pełnomocnictwo przez Prezydenta Miasta Zawiercie.  

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Żłobka jest Prezydent Miasta Zawiercie, który zatrudnia 

i zwalnia Dyrektora.  

4. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:  

1) Kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych,  

2) Reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,  

3) Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka,  

4) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci,  

5) Zatwierdzanie rocznego planu finansowego Żłobka.  

DZIAŁ VI. 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŻŁOBKA  

§ 11. Dyrektor Żłobka w drodze zarządzenia wprowadza w życie Regulamin Organizacyjny, Regulamin 

Pracy oraz Regulamin wynagradzania pracowników, który przedkłada do zaopiniowania Prezydentowi Miasta 

Zawiercie.  

DZIAŁ VII. 
GOSPODARKA FINANSOWA ŻŁOBKA  

§ 12. 1. Obsługa finansowa Żłobka prowadzona jest przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół w Zawierciu.  
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2. Żłobek, jako jednostka budżetowa Gminy Zawiercie, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, w szczególności o finansach publicznych oraz rachunkowości  

3. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki 

budżetowej opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ust.2.  

4. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem 

finansowym.  

DZIAŁ VIII. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 13. Zmian statutu Żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania  
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