
 

 

OBWIESZCZENIE NR 2/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i Uchwały w sprawie nadania statutu 

Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXII/228/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 

19 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa 

Śląskiego z 2016 r. poz. 2834 z dnia 23 maja 2016 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu 

Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 6859 z dnia 14 grudnia 

2016 r.), 

2) Uchwałą Nr XLII/466/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu 

Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 6383 z dnia 29 listopada 

2017 r.), 

3) Uchwałą Nr XLIII/491/17 rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu 

Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7488 z dnia 29 grudnia 

2017 r.). 

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

1) § 2, § 3 i § 4 Uchwały Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 6859 

z dnia 14 grudnia 2016 r.), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.” 

2) § 2, § 3 i § 4 Uchwały Nr XLII/466/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 6383 

z dnia 29 listopada 2017 r.), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.” 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lutego 2019 r.

Poz. 1486



3) § 2 i § 3 Uchwały Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 

7488 z dnia 29 grudnia 2017 r.), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

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

Województwa Śląskiego”. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 
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Załącznik Nr 1 do obwieszczenia Nr 2/2019 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 7 lutego 2019 r. 

 

Uchwała nr XXII/228/16 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

 

z dnia 19 maja 2016 r. 

 

w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać statut jednostce budżetowej – Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie, poprzez nadanie mu 

brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 152, 

poz. 2832 z dnia 18.07.2011 r.), zmieniona Uchwałą Nr XXI/285/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 

28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 

2011 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., 

poz. 2978 z dnia 23.07.2012 r.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały nr XXII/228/16 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 19 maja 2016 r. 

 

 

Statut Żłobka Miejskiego 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Żłobek Miejski w Pszczynie zwany dalej Żłobkiem jest samodzielną jednostką gminy, nie posiadającą 

osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa. 

§ 2. Żłobek działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603  

z późn. zm.) 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 

4) innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w szczególności ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), 

5) niniejszego statutu. 

§ 3. 1 Pełna nazwa Żłobka brzmi: Żłobek Miejski i używana jest w pełnym brzmieniu. 

2. Siedziba Żłobka mieści się w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. 

3. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Pszczyna. 

4. Żłobek może tworzyć filie w zależności od potrzeb społecznych. 

§ 4. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Żłobkiem jest Gmina Pszczyna. 

Rozdział 2.1)  

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji 

§ 5. 1 Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku 

szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest 

objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. 

2. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku rodzice tego dziecka 

są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka 

wychowaniem przedszkolnym. 

3. Do zadań Żłobka należy: 

1) zapewnienie dziecku opieki, w warunkach zbliżonych do domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie 

względem każdego dziecka poprzez zatrudnienie personelu spełniającego wymagania ustawy o opiece nad 

dziećmi do lat 3; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej, poprzez prowadzenie zająć zabawowych 

z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego 

dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka, 

                                                      
1) Zmieniony § 1 pkt 1 Uchwały Nr XLII/466/17 Rady Miejskiej w Pszczynie  z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian 

statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6383), która weszła w życie od 1 stycznia 

2018 r. 
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4) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych 

z elementami edukacji uwzględniającymi rozwój psychomotoryczny dziecka. 

5) zapewnienie dziecku opieki pielęgniarskiej i pedagogicznej z położeniem specjalnego nacisku na 

zapobieganie zachorowaniom poprzez prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 

6) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń 

lekarskich, 

7) przestrzeganie zasad epidemiologicznych podczas przyjmowania dzieci do Żłobka poprzez prowadzenie 

codziennych oględzin dzieci przez pielęgniarkę lub opiekunkę dziecięcą przy przyjmowaniu dziecka do 

placówki, 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania poprzez prowadzenie konsultacji i porad dla 

rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem oraz w razie konieczności 

współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

9) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa poprzez prowadzenie zajęć w placówce spełniającej 

wymagania lokalowe, sanitarne i ochrony przeciwpożarowej, 

10) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłoszonych przez rodziców potrzeb. 

Rozdział 3.2)  

Warunki przyjmowania i zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności 

dziecka 

§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, zamieszkujące na terenie Gminy Pszczyna których oboje rodzice 

(rodzic w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pracują, albo studiują lub uczą się w systemie 

dziennym.  

2. W szczególnych przypadkach związanych z wielodzietnością rodziny, niepełnosprawnością dziecka, 

trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka lub inną sytuacją losową, dziecko może być przyjęte poza 

kolejnością, po wcześniejszym złożeniu pisemnego wyjaśnienia przez rodzica. 

3. Rekrutacja odbywa się raz w roku, w maju, a o przyjęciu do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Jeżeli Żłobek nie dysponuje wolnymi miejscami, dziecko zostaje wpisane na listę oczekujących na 

przyjęcie. 

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście 

oczekujących na przyjęcie do Żłobka - z uwzględnieniem preferencji określonych w § 6 ust. 2. Warunkiem 

utrzymania miejsca na liście oczekujących jest potwierdzenie przez rodzica woli korzystania z usług Żłobka, 

w siedzibie Żłobka, w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, w którym ma miejsce rekrutacja. 

Niespełnienie tego warunku skutkuje skreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka. 

6. Szczegółowe warunki korzystania z usług Żłobka, w tym opłatę za pobyt oraz wyżywienie dzieci 

korzystających z opieki żłobkowej określa  umowa pomiędzy Żłobkiem a rodzicem. 

7. W przypadku trwającej dłużej niż jeden miesiąc usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku, 

dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego planowanej dalszej nieobecności, inne dziecko na 

podstawie umowy z jego rodzicami. 

8. Przyjęcie dziecka na zastępstwo dziecka nieobecnego, następuje zgodnie z kolejnością na liście 

oczekujących, z uwzględnieniem preferencji określonych w § 6 ust. 2. Przyjęcie musi być poprzedzone 

pisemnym oświadczeniem rodzica dziecka nieobecnego o planowanym czasie trwania nieobecności. 

§ 7. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie oraz 

wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie wymiaru 10 godzin dziennie ustala, w drodze uchwały, Rada 

Miejska w Pszczynie. 

                                                      
2) Zmieniony § 1 pkt 2 Uchwały Nr XLII/466/17 Rady Miejskiej w Pszczynie  z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian 

statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6383), która weszła w życie od 1 stycznia 

2018 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 1486



2. W przypadku ciągłej nieobecności dziecka w Żłobku trwającej przez co najmniej 14 dni kalendarzowych 

odlicza się połowę opłaty za pobyt. 

3. W sytuacji, gdy nieobecność, o której mowa w ust. 2 przypada na przełomie dwóch miesięcy odliczenia 

dokonuje się w miesiącu, w którym zakończy się nieobecność. 

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za wyżywienie pobierana jest za dni faktycznej 

obecności. 

5. Pobiera się opłatę dodatkową za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin 

dziennie. 

§ 7a. 1 Dyrektor Żłobka oraz opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci 

uczęszczających do Żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom 

w zakresie pracy z dziećmi. 

2. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą brać udział w zajęciach prowadzonych w Żłobku 

poprzez uczestnictwo w zajęciach otwartych. 

3. Zajęcia otwarte organizowane są co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Żłobka. 

4. Zajęcia otwarte mogą mieć charakter uroczystości okolicznościowych. 

Rozdział 4. 

Organizacja i zarządzanie Żłobkiem 

§ 8. 1 Dyrektor Żłobka kieruje całokształtem działalności Żłobka, podejmuje decyzje dotyczące jego 

funkcjonowania samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. 

2. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Pszczyny, który jest jego zwierzchnikiem służbowym. 

3. Dyrektor Żłobka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Żłobku. 

4. Dyrektor Żłobka współpracuje z rodzicami w celu podnoszenia jakości sprawowanej opieki, wychowania 

i edukacji dzieci oraz wspomagania rodziny w  wychowaniu dziecka. 

5. Dyrektor Żłobka reprezentuje Żłobek na zewnątrz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Pszczyny. 

§ 9. 1 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń w pracy Żłobka włącznie z ustanowieniem 

w pracy Żłobka przerwy dodatkowej, w tym w szczególności ograniczeń lub przerwy w pracy Żłobka na czas 

przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Burmistrz. 

2. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy 

Żłobka może podjąć Dyrektor Żłobka. 

3. Dyrektor Żłobka niezwłocznie informuje Burmistrza o powodach zamknięcia Żłobka przewidywanym 

terminie zamknięcia Żłobka. 

Rozdział 5. 

Gospodarka finansowa 

§ 10. 1 Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej Gminy Pszczyna na 

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

1. a.3) 4)  Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Żłobka Miejskiego w Pszczynie prowadzi 

Pszczyński Zarząd Edukacji w zakresie określonym Uchwałą Nr XXVI/298/16 Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia jednostek obsługiwanych przez Pszczyński Zarząd 

Edukacji oraz zakresu powierzonych obowiązków w ramach wspólnej obsługi, zmienionej Uchwałą  

Nr XXVIII/321/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 8 grudnia 2016 r., oraz Uchwałą Nr XLII/469/17 Rady 

Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017 r. 

                                                      
3) Dodany przez § 1 Uchwały Nr XXVIII/324/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian 

statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 poz. 6859), która weszła w życie 29 grudnia 2016 r. 
4) Zmieniony przez § 1 Uchwały Nr XLIII/491/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian 

statutu Żłobka Miejskiego w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 poz. 7488), która weszła w życie 12 stycznia 2018 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 1486



2. Żłobek jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Pszczyna, 

a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy Pszczyna. 

3. Żłobek działa w oparciu o roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora Żłobka. 

4. Żłobek realizując cele statutowe gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym, 

stanowiącym własność gminy Pszczyna. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 1 Statut Żłobka uchwala Rada Miejska w Pszczynie. 

2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 
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