
Projekt

z dnia  9 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siedlce oraz 
nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. ze zm.) 
Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Z dniem 1 sierpnia 2017 roku tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny w Chodowie, 
zwaną dalej   „Żłobkiem".     

§ 2. 
Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 
Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 2 listopada 2017 roku.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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Załącznik do Uchwały
Rady Gminy Siedlce
z dnia....................2017 r.

Statut Żłobka Gminnego w Chodowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 
1. Żłobek nosi nazwę „Żłobek Gminny w Chodowie”, zwany dalej „Żłobkiem".
2. Żłobek jest wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.
3. Siedziba Żłobka mieści się w Chodowie, ul. Sokołowska 75.
4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Siedlce.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2. 
1. Celem Żłobka jest:

1) organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans 
rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

2) ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodzicom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz 
pozostającym bez zatrudnienia i sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 lub przebywającym 
na urlopach wychowawczych.

§ 3. 
1. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
2) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, optymalnych warunków 

rozwoju jego osobowości, zdolności i zainteresowań, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie 

dzieci zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju,
5) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej 

oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

6) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci odpowiednio do ich wieku lub rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności,

7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku,
8) współpraca z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci i okazania pomocy 

w działaniach wychowawczych, sprawowanie funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny,
9) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia 

zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 4. 
1. Zadania Żłobka realizowane są poprzez:
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1) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych,

2) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny
a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności,

3) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe dziecka, 
zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka i jego możliwościami rozwojowymi,

4) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
5) organizowanie i prowadzenie zajęć: ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, tematycznych, 

dydaktycznych, manipulacyjno – konstrukcyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
6) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;
7) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;
8) współpracę z rodzicami, w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców 

w działalność Żłobka.
2. Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka 

i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków 
lokalowych.

3. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą 
wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

4. Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować z innymi podmiotami i organizacjami.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 5. 
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku 
życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Siedlce.
3. Dzieci przyjmuje się do żłobka na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
4. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest co roku na wolne miejsca.
5. Przyjmowanie dzieci do Żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń dostępnych w Żłobku. Kartę zgłoszenia 

należy przedłożyć najpóźniej do dnia 30 maja każdego roku.
6. W terminie do 30 czerwca każdego roku, w budynku Żłobka zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych

do Żłobka oraz lista dzieci oczekujących.
7. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane są na liście oczekujących i przyjmowane 

w miarę zwalniania miejsc. W takim przypadku dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy 
oczekujących do danej grupy o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin jego przyjęcia.

8. W przypadku dysponowania wolnym miejscem w trakcie roku szkolnego, można przyjąć dziecko 
uczestniczące w rekrutacji na dany rok, ujęte na liście oczekujących z największą liczbą punktów.

9. Rodzice dzieci przyjętych do żłobka corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu 
opieki w terminie do 15 maja każdego roku.

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
1) dzieci rodziców powracających do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich 

(osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 rozumiane jako osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, 
którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, 
pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu 
kodeksu pracy),
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2) dzieci rodziców pozostających bez zatrudnienia lub przebywających na urlopach wychowawczych (osoby 
bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu kodeksu pracy),

3) dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko,
4) dzieci niepełnosprawne,
5) dzieci rodzica, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź 

całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej),

11. Dzieci spoza Gminy Siedlce mogą zostać przyjęte do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Siedlce i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 6. 
1. Rodzice dziecka objętego opieką w Żłobku mają prawo do:

1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;
2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;
3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2. Rodzice dziecka objętego opieką zobowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu Żłobka;
2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 7. 
1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie 

dziecka przebywającego w Żłobku.
2. Żłobek pobiera opłatę za pobyt dziecka w Żłobku zgodnie ze stawką określoną uchwałą Rady Gminy Siedlce.
3. Opłatę wnosi się do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku pobiera się także w przypadku czasowej nieobecności dziecka w Żłobku

w danym miesiącu.
5. Opłata za 1 dzień wyżywienia (stawka żywieniowa) równa jest kosztowi surowca zużytego do przyrządzania 

posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3 lub kosztowi usługi 
cateringowej świadczonej na potrzeby wyżywienia dzieci w żłobku.

6. Opłata miesięczna za wyżywienie dziecka w Żłobku ustalana jest jako iloczyn stawki żywieniowej dziennej 
oraz liczby dni pobytu dziecka w Żłobku.

7. Wysokość stawki żywieniowej ustala co roku dyrektor Żłobka.
8. W okresie 24 miesięcy od uruchomienia funkcjonowania Żłobka nie pobiera się opłat za pobyt i wyżywienie 

dzieci w Żłobku.

Id: 74017890-45AD-4B1F-9E9C-73029074A4D0. Projekt Strona 3



Rozdział 5.
Organizacja Żłobka

§ 8. 
1. Żłobek zorganizowany jest na 15 miejsc.
2. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz przerwy technicznej ustalonej przez 

dyrektora Żłobka.
3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.
4. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w statucie oraz za:

1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka,
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka,
4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

5. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6.
Mienie Żłobka

§ 9. 
Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa

§ 10. 
1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na 

zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Źródłami finansowania Żłobka są:

1) środki finansowe z budżetu Gminy Siedlce,
2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej,
3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody 
i wydatki Żłobka.

4. Obsługę finansową Żłobka zapewnia Urząd Gminy Siedlce.
5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 11. 
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łęczycka
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