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Poz. 3136
UCHWAŁA NR XLIV/69/2018
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 603, poz. 650), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2018
poz. 994,
poz. 1000)
w związku
z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Zespół Żłobków we Włocławku
statut
w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/69/2018
Rady Miasta Włocławek
z dnia 5 czerwca 2018 r.
STATUT
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW WE WŁOCŁAWKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejski Zespół Żłobków we Włocławku, zwany dalej Zespołem jest samorządową jednostką
budżetową, utworzoną przez Gminę Miasto Włocławek działającą na podstawie niniejszego Statutu
i obowiązujących przepisów.
II. MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
§ 2. 1. Obszar działania Zespołu stanowi teren miasta Włocławek.
2. Siedziba Zespołu mieści się we Włocławku przy ul. Wienieckiej 34A.
3. W ramach Zespołu funkcjonują trzy żłobki zlokalizowane:
1) Włocławek, ul. Wieniecka 34a;
2) Włocławek, ul. Kaliska 106;
3) Włocławek, ul. Żytnia 80.
III. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 3. 1. Celem i zadaniem Zespołu jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach której realizowane są
funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.
2. Do zadań Zespołu należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie
zajęć
opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych,
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

uwzględniających

rozwój

4) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz
odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
5) prawidłowe żywienie dzieci zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi
z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności
i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
6) współpraca z rodzicami oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i zapewnienie
mu prawidłowego rozwoju,
7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłoszonych przez rodziców potrzeb,
8) wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie i kształtowania postaw,
9) tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy
z dzieckiem.
3. W realizacji zadań, określonych w ust. 2, Zespół współpracuje z rodzicami.
IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH
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§ 4. 1. Zespół przyjmuje dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca 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 ukończyło 3 rok życia, rodzice składają oświadczenie o przeszkodach
w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
§ 5. 1. Ze żłobków Zespołu mogą korzystać dzieci rodziców zamieszkałych na terenie miasta Włocławek, a
w przypadku wolnych miejsc również dzieci rodziców zamieszkałych poza obszarem miasta Włocławek.
2. W przypadkach związanych z wielodzietnością rodziny, niepełnosprawnością dziecka, dziecko może
zostać przyjęte poza kolejnością, po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnego oświadczenia przez rodzica.
3. Rekrutacja do żłobków prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc.
4. Rodzice dziecka dokonują wyboru żłobka, w którym chcą umieścić dziecko.
5. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko nieprzyjęte wpisane jest na listę rezerwową żłobka.
6. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością wpisu na
liście rezerwowej żłobka – z uwzględnieniem preferencji określonych w ust. 2.
7. W przypadku trwającej nieprzerwanie, dłużej niż 30 dni usprawiedliwionej nieobecności dziecka
w żłobku, dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego planowanej dalszej
nieobecności, inne dziecko.
8. Przyjęcie dziecka na zastępstwo dziecka nieobecnego, następuje zgodnie z kolejnością na liście
oczekujących, z uwzględnieniem preferencji określonych w ust. 2. Przyjęcie musi być poprzedzone pisemnym
oświadczeniem rodzica dziecka nieobecnego o planowanym czasie trwania nieobecności.
§ 6. 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.
V. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU
§ 7. 1. Za czas nieobecności dziecka w żłobku przysługuje rodzicom zwrot kosztów wyżywienia
w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.
2. W przypadku miesięcznej przerwy wakacyjnej w żłobku – rodzice dzieci nie ponoszą opłat za pobyt
i wyżywienie dziecka.
3. Nieobecność dziecka w żłobku nie zmniejsza opłaty za pobyt z wyłączeniem przypadku, o którym mowa
w § 5 ust. 7.
VI. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE
§ 8. 1. Żłobki realizują zadania Zespołu w zakresie opieki nad dziećmi.
2. Administracja Zespołu wykonuje zadania administracyjne, techniczne, gospodarcze i obsługi Zespołu.
§ 9. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu zatrudniany i zwalniany przez
Prezydenta Miasta Włocławek.
2. Dyrektor Zespołu działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor Zespołu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Włocławek
oraz odpowiada za realizację działalności statutowej.
4. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych
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w Zespole.
VII. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 10. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Zespół przedstawia Prezydentowi Miasta informację o przebiegu wykonania planu budżetowego za
pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie
finansowym, w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

