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UCHWAŁA NR XVII/113/20
RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny Sudeckie Skrzaty i nadania mu 
statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 
oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art.11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 730) 

Rada Gminy Dzierżoniów, uchwala co następuje: 

§ 1. Z dniem 1.04.2020 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Gminny Sudeckie Skrzaty 
z siedzibą w Dzierżoniowie, zwany dalej „Żłobkiem”. 

§ 2. Nadaje się statut Żłobka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przyjęcie dzieci do Żłobka nastąpi od 1 czerwca 2020 r. 

§ 4. Żłobek wyposaża się w udział w wielkości 12,04 % nieruchomości zabudowanej położonej 
w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70 oznaczonej nr ewidencyjnym 17/2 obręb Przedmieście, który zostanie 
przekazany w trwały zarząd odrębną decyzją Wójta Gminy Dzierżoniów. 

§ 5. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2022 r. Żłobek będzie funkcjonować na zasadach opisanych 
we wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 objętego umową nr RPDS.08.04.01.-02-0004/19-00. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dzierżoniów 

Grzegorz Powązka
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/113/20

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 30 stycznia 2020 r.

STATUT ŻŁOBKA GMINY DZIERŻONIÓW 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Żłobek Gminny Sudeckie Skrzaty zwany dalej Żłobkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Dzierżoniów 
prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej. 

§ 2. Działalność Żłobka prowadzona jest w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 70. 

§ 3. Żłobek nie posiada osobowości prawnej, a jego wydatki pokrywane są z budżetu gminy Dzierżoniów. 

§ 4. Żłobek używa pieczęci podłużnych z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby. 

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA 

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, 
wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 
przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, a w przypadku 
określonym w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do 4 roku życia. 
Celem działania Żłobka jest również wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami 
i potencjałem. 

2. W ramach opieki sprawowanej nad dziećmi Żłobek: 

1) zapewnia dzieciom właściwe warunki lokalowe z wyposażeniem dostosowanym do rozwoju fizycznego 
i psychicznego oraz do ich wieku i potrzeb, 

2) dba o wszechstronny rozwój indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich 
wieku, 

3) zapewnia dzieciom warunki bytowe zbliżone jak najbardziej do warunków domowych, 

4) kształtuje umiejętności współdziałania w grupie i uczy właściwych zachowań społecznych, 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, 

6) zapewnia dzieciom w czasie ich pobytu wyżywienie z godnie z obowiązującymi normami i zasadami dietetyki, 

7) zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności, 

8) współdziała z rodzicami / opiekunami prawnymi mając na celu wspomaganie ich w wychowaniu i opiece nad 
dzieckiem 

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oprócz zadań wymienionych w ust. 2 zadaniem Żłobka jest 
wspomaganie rodzin w wychowaniu tych dzieci poprzez: 

1) zapewnienie specjalistycznej opieki, która będzie dostosowana do rodzaju niepełnosprawności dzieci 
i przyczyni się do ich prawidłowego rozwoju, 

2) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również kształtowanie 
umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym środowiskiem. 

4. Realizacja zadań i celów Żłobka następuje w wyniku spełniania następujących wymogów: 
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1) w czasie pobytu dzieci w Żłobku opiekę nad dziećmi sprawuje fachowy personel zatrudniony w Żłobku, 
zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3, 

2) opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, 
w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi, 

3) w Żłobku stosowane są różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwzględniające rozwój 
psychomotoryczny dziecka ora konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, poprzez gry, zabawy, zajęcia 
organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne dostosowane w przypadku 
dzieci niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności. 

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA 

§ 6. 1. Rekrutację dzieci do Żłobka przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora 
Żłobka. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest posiadanie przez dziecko aktualnych szczepień ochronnych lub 
zaświadczenia lekarskiego, że dziecko ze względów zdrowotnych nie może zostać zaszczepione zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. 

3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku rodziców/ opiekunów prawnych złożonego 
w formie pisemnej. Wiek dziecka, które może byś objęte opieką w Żłobku określa ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

4. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci: 

1) zamieszkałe na terenie Gminy Dzierżoniów 

2) z orzeczeniem o niepełnosprawności 

3) z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej) 

4) rodziców/ opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci 

5) rodziców/opiekunów prawnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy 

6) rodziców/opiekunów prawnych przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. 

§ 7. 1. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest na podstawie ogłoszenia dyrektora Żłobka w terminie od 
1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku na kolejny rok szkolny rozpoczynający się od 1 września tego roku., 
z wyjątkiem roku 2020, w którym Żłobek przyjmie dzieci po raz pierwszy 1 czerwca. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka przyjętego do Żłobka w kolejnych latach opieki żłobkowej 
potwierdzają jedynie w formie pisemnej w okresie rekrutacji wolę dalszego korzystania z opieki w Żłobku. 

3. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do Żłobka z powodu braku miejsc, dziecko zostaje umieszczone na liście 
dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka, 

4. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, przyjęcia dzieci odbywają się zgodnie z kolejnością zapisów 
na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka. 

5. Dziecko spoza Gminy Dzierżoniów może być przyjęte do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb 
w tym zakresie mieszkańców Gminy Dzierżoniów oraz dostępności wolnych miejsc w Żłobku. 

6. Dyrektor Żłobka może przyjąć do Żłobka na czas zgłoszonej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden 
miesiąc, na jego miejsce inne dziecko w przypadku złożenia przez rodziców/ opiekunów prawnych pisemnego 
wniosku oraz spełnienia kryteriów, o których mowa w §6. 

7. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadanych wolnych 
miejsc. 

Rozdział 4.
ZASADY USTALANIA OPLAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE 

§ 8. 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłat za korzystanie przez dziecko ze 
Żłobka obejmujących opłatę za pobyt liczoną za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz opłatę za 
wyżywienie liczoną według stawki dziennej. 



Id: LLQTW-UDOSU-RJEPG-JQYSV-QGAPJ. Podpisany Strona 3

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Dzierżoniów. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez rodziców/opiekunów prawnych do 10. dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni i nie są naliczane za dni nieobecności w przypadku zgłoszenie nieobecności dziecka w Żłobku 
w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8.00. 

4. Szczegóły dotyczące wnoszenia odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa 
zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. 

Rozdział 5.
ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACIACH PROWADZONYCH W ŻŁOBKU 

§ 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach 
otwartych organizowanych co najmniej 1 raz w roku w terminie ustalonym przez dyrektora Żłobka lub innych 
zajęciach kierowanych bezpośrednio do rodziców/opiekunów prawnych. 

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 10. 1. Żłobek jako jednostka budżetowa Gminy Dzierżoniów prowadzi gospodarkę finansową w oparciu 
o plan finansowy opracowany przez dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Dzierżoniów, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych i ustawie 
o rachunkowości. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Żłobka, instytucje i podmioty gospodarcze mogą na 
zasadzie dobrowolności udzielać Żłobkowi wszelkiego rodzaju pomocy w celu wspierania jego działalności 
statutowej. 

Rozdział 7.
ZARZĄDZANIE ŻŁOBKIEM 

§ 11. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor, wobec którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy 
Dzierżoniów. 

2. Do podstawowych obowiązków i zadań dyrektora należy: 

1) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, 

2) organizowanie pracy Żłobka, 

3) sporządzanie rocznych planów finansowych i ich bieżąca realizacja, 

4) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem Żłobka, 

5) kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo za niego pełni wyznaczony przez dyrektora pracownik Żłobka. 
O ustalonym zastępstwie dyrektor Żłobka powiadamia Wójta Gminy Dzierżoniów. 

Rozdział 8.
ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA 

§ 12. Brak treści 

1. Organizację wewnętrzną pracy Żłobka, w tym godziny pracy placówki, z uwzględnieniem opinii 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka, określa regulamin organizacyjny nadany 
zarządzeniem dyrektora Żłobka. 

2. Żłobek czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze z wyjątkiem przerw, 
o których mowa w §13. 

§ 13. Dyrektor Żłobka po przeprowadzeniu rekrutacji w danym roku opracowuje arkusz organizacyjny na nowy 
rok szkolny, który zawiera w szczególności: 

1. Dyrektor Żłobka po przeprowadzeniu rekrutacji w danym roku opracowuje arkusz organizacyjny na nowy 
rok szkolny, który zawiera w szczególności: 

1) liczbę dzieci przyjętych do Żłobka oraz liczbę grup w Żłobku, 
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2) strukturę wieku dzieci, 

3) liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka, 

4) organizację opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach, 

5) stan i strukturę zatrudnienia, 

6) termin przerwy wakacyjnej w pracy Żłobka. 

§ 14. 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo do: 

1) uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach, 

2) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka 

3) wyrażania dyrektorowi opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka oraz jakości pracy pracowników 
oraz przekazywania ich organowi sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką. 

§ 15. W Żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Rozdział 9.
NADZÓR I KONTROLA 

§ 16. Nadzór merytoryczny i finansowy nad pracą Żłobka sprawuje Wójt Gminy Dzierżoniów. 

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała Rady Gminy Dzierżoniów jest aktem prawa miejscowego, który wymaga publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przebudowa budynku byłego gimnazjum na potrzeby 
nowego żłobka niesie konieczność podjęcia uchwały o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej o nazwie 
Żłobek Gminny Sudeckie Skrzaty. 

Przyjęcie dzieci do Żłobka nastąpi od 1 czerwca 2020 r. Aby zapewnić właściwe przygotowanie Żłobka do 
rozpoczęcia działalności należy wcześniej przygotować jego organizację oraz zatrudnić odpowiednio 
wykwalifikowany personel. Dlatego tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek Gminny Sudeckie 
Skrzaty z siedzibą w Dzierżoniowie z dniem 1.04.2020 r. 

Przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech określają aby podmiot, który utworzył żłobek ustalił jego 
statut. 


