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UCHWAŁA NR XII/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu. 

Na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235) oraz art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 

Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się statut jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Maciuś” w Swarzędzu 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXV/184/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2004r. 
w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu „Maciuś” w Swarzędzu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art.11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 
Nr 45, poz. 235) żłobek działa na podstawie Statutu, który ustala podmiot tworzący żłobek. 
Z uwagi na przepisy przedmiotowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Żłobek przestaje być 
zakładem opieki zdrowotnej, a aby spełnić kryteria niezbędne do wpisu do "Rejestru żłobka 
i klubów dziecięcych" musi posiadać Statut zgodny z zapisami nowej ustawy. W związku 
z opisanym powyżej stanem faktycznym niezbędne jest zatwierdzenia Statutu Żłobka poprzez 
podjęcie stosownej uchwały. 
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Załącznik do Uchwały Nr XII/61/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 24 maja 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "MACIUŚ" W SWARZĘDZU 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
1. Żłobek Miejski „Maciuś” zwany dalej „żłobkiem” jest samorządową jednostką 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej. 

2. Żłobek działa na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. 
3. Siedzibą żłobka jest miasto Swarzędz. 
4. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 2. 

Podstawę prawną działania żłobka stanowią w szczególności: 

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

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 
1240 ze zmianami). 

4. Niniejszy Statut. 
Rozdział 2.

ZASADY FUNKCJONOWANIA, CELE I ZADANIA ŻŁOBKA 

§ 3. 
1. Ustala się nazwę używaną przez żłobek w brzmieniu: Żłobek Miejski „Maciuś”. 
2. Na pieczęci używana jest nazwa: 
Żłobek Miejski „Maciuś” 
62 – 020 Swarzędz 
Os. Czwartaków 9 
tel. / fax. (061) 817 – 42 – 65 
3. Do zadań żłobka należy w szczególności: 

a) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych, 

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, 
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c) zagwarantowanie właściwej edukacji z uwzględnieniem potrzeb dziecka w oparciu o wiedzę 
interdyscyplinarną, 

d) prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku 
rozwojowego oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny 
dziecka, 

e) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, 
f) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych 

zaleceń lekarskich, 
g) systematyczna współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka w zakresie 

edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwiązywania problemów i metod pracy 
z dzieckiem w oparciu o rozeznane indywidualne potrzeby dziecka. 

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI I ZASADY USTALANIA OPŁAT 

§ 4. 
1. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Swarzędz na podstawie wniosku 

rodziców (opiekunów) złożonego w formie pisemnej według kolejności zgłoszeń 
z zastrzeżeniem treści ust2. 

2. W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być 
ono przyjęte w pierwszej kolejności. 

W szczególności odnosi się to do dzieci: 
a) matki lub ojca samotnie je wychowującego, 
b) matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 

c) umieszczone w rodzinie zastępczej. 
Kryteria dodatkowe: 
d) dziecko obojga rodziców pracujących, 
e) dziecko już uczęszczające do żłobka, 
f) rodzeństwo dzieci już uczęszczających do żłobka. 

§ 5. 

Podstawą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dziecka jest umowa zawarta 
pomiędzy Żłobkiem a rodzicami ( opiekunami ). 

§ 6. 
1. Rada Miejska uchwałą ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. 
2. Pobyt dziecka w Żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą: 

a) częściowe koszty pobytu dziecka w żłobku wynikające z utrzymania i funkcjonowania żłobka- 
opłata stała, 

b) pełne koszty wyżywienia dziecka, ustalane na podstawie dziennej stawki żywieniowej – 
opłata za wyżywienie. 
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3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku dzienna opłata za wyżywienie nie jest 
pobierana. 

4. Opłata stała podlega obniżeniu począwszy od 14 dnia nieprzerwanej nieobecności 
dziecka w żłobku. 

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA 

§ 7. 
1. Działalnością Żłobka kieruje Dyrektor. 
2. Dyrektor Żłobka jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 

który jest jego zwierzchnikiem służbowym. 
3. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz, działając jednoosobowo na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
4. Dyrektor pełni funkcje pracodawcy wobec pracowników Żłobka. 

§ 8. 

Szczegółową organizację wewnętrzną, czas pracy oraz strukturę organizacyjną żłobka 
określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka. 

§ 9. 

Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania żłobka. 

§ 10. 
1. Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
2. Wobec pracowników zatrudnionych w żłobku stosuje się przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych. 
Rozdział 5.

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 11. 
1. Żłobek prowadzi działalność w oparciu o majątek , w który został wyposażony przez 

Gminę Swarzędz. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków ( plan 

finansowy) zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 
3. Realizacja planu finansowego Żłobka następuje na zasadach określonych dla jednostki 

budżetowej w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości. 
Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. 

Zmiany Statutu żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 


