
UCHWAŁA NR XXXVIII/32/18
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego "Skarbiec Skrzata" w Białej Podlaskiej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz.994, z późn.zm.), art.11 ust. 2 oraz art. 12a 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.), Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Żłobka Miejskiego "Skarbiec Skrzata" w Białej Podlaskiej w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/48/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego "Skarbiec Skrzata" w Białej Podlaskiej (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego 
poz.2766).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

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

 

Przewodniczacy Rady Miasta 
Biała Podlaska

Dariusz Litwiniuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3185
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Załącznik do uchwały nr  XXXVIII/32/18 
Rady Miasta Biała  Podlaska  
z dnia 28 maja 2018 r. 
 

Statut 

Żłobka Miejskiego „Skarbiec Skrzata” w Białej Podlaskiej 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” w Białej Podlaskiej, zwany w dalszej części 
„Żłobkiem”, działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  
poz. 994, z późn.zm.), 

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

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395,  
z poźn. zm.). 

§ 2. 1. Żłobek jest gminną jednostką budżetową. 

2. Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Biała Podlaska, nieposiadającą 
osobowości prawnej, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska. 

§ 3. Siedziba Żłobka mieści się w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 22. 

II. Cele i zadania 

§ 4. 1. Celem Żłobka jest opieka nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi w wieku od 
ukończenia 20 tygodnia życia realizowana poprzez funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz 
edukacyjną. 

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana 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.   

§ 5. Do podstawowych zadań Żłobka należy: 

1) sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi odpowiednio do ich 
potrzeb oraz możliwości Żłobka, 

2) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych, zgodnie z jego potrzebami, 

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez 
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz jego potrzeb, a w przypadku 
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dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności, 

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, w oparciu  
o miesięczny plan pracy,  

5) kształtowanie nawyków sanitarno-higienicznych i czynności samoobsługowych, 
6) promowanie zdrowego stylu życia, 
7) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych 

zachowań społecznych, 
8) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi 

standardami, 
9) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dziecka, 

rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, a w miarę potrzeby podjęcie wczesnej 
interwencji specjalistów, 

10) czuwanie nad bezpieczeństwem dziecka, jego dobrym samopoczuciem oraz 
stwarzanie ciepłej i serdecznej atmosfery. 

§ 6. 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania do 
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku oraz  
w czasie zajęć poza obiektem Żłobka, 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 
fizycznym, jak i psychicznym, 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 

2. W wykonywaniu zadań określonych w § 5 i § 6 Żłobek współpracuje z: 

1) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej,  
2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej,  
3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,  
4) organizacjami pozarządowymi,  
5) publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. 

III. Zarządzanie i organizacja Żłobka 

§ 7. 1. Na czele Żłobka stoi dyrektor, który kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje  
go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.  

2. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Biała Podlaska. 

3. Prezydent Miasta Biała Podlaska zatrudnia i zwalnia dyrektora Żłobka oraz wykonuje  
w stosunku do niego uprawnienia zwierzchnika służbowego. 

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska. 
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§ 8. 1. Dyrektor jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Żłobku.  

2. Zasady wynagradzania pracowników Żłobka określa Regulamin Wynagradzania 
Pracowników Żłobka ustalany przez dyrektora Żłobka. 

§ 9. Strukturę organizacyjną i zasady działania Żłobka określa Regulamin Organizacyjny 
Żłobka Miejskiego ustalany przez dyrektora Żłobka. 

§ 10. 1. W okresie wakacyjnym (w miesiącach lipiec-sierpień) liczba grup dzieci w Żłobku 
może ulec zmniejszeniu stosownie do liczby pracowników obsługi. 

2. Zasady funkcjonowania Żłobka w okresie wakacyjnym określa Regulamin Organizacyjny 
Żłobka Miejskiego, o którym mowa w § 9. 

IV. Mienie Żłobka 

§ 11. 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. 

V. Zasady gospodarki finansowej 

§ 12. 1. Żłobek jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
określonych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości. 

2. Źródłami finansowania Żłobka są: 

1) środki finansowe z budżetu Gminy Miejskiej Biała Podlaska, 
2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności 

statutowej, 
3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem. 

§ 13. 1. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan dochodów i wydatków zwany 
„Planem finansowym”. 

2. Żłobek, realizując cele statutowe, gospodaruje mieniem będącym własnością Miasta Biała 
Podlaska przekazanym mu przez Miasto Biała Podlaska w trwały zarząd. 

3. Żłobek korzysta z przekazanego mienia w sposób zapewniający jego właściwe 
wykorzystanie, tj. zgodnie z właściwym oraz społeczno - gospodarczym przeznaczeniem 
każdego składnika tego majątku. 

4. Żłobek w szczególności zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia właściwej ewidencji, 
2) przeprowadzania okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych majątku zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

VI. Warunki przyjęć dzieci do Żłobka 

§ 14. 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są cały rok. 
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2. Przyjęcia do Żłobka realizowane są w okresie całego roku w zależności od liczby wolnych 
miejsc. 

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka  
do Żłobka”, którego wzór określa Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego. 

4. Przyjęć i kwalifikacji dzieci do Żłobka dokonuje dyrektor na podstawie „Wniosku  
o przyjęcie dziecka do Żłobka", o którym mowa ust. 3, wypełnionego przez rodziców dziecka 
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 

5. Do Żłobka może być przyjęte dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat  
3 z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

6. W przypadku, gdy liczba złożonych „Wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka” jest 
większa od liczby miejsc, do Żłobka będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci:  

1) których rodzice są mieszkańcami miasta Biała Podlaska,  
2) dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana, i co do 

których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie  
ze Żłobka, 

3) dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się troje lub więcej 
dzieci i legitymują się Kartą Dużej Rodziny,  

4) dzieci obojga pracujących lub uczących się w systemie dziennym rodziców bądź 
opiekunów prawnych dzieci, 

5) dzieci pracującego bądź uczącego się w systemie dziennym rodzica lub opiekuna 
prawnego, samotnie wychowującego dziecko.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z trudną sytuacją rodziny, w trybie 
wyjątkowym wymagającym natychmiastowego działania, do Żłobka może zostać przyjęte 
dziecko z pominięciem preferencji określonych w ust. 6, przy czym okoliczności, o których 
mowa wyżej wymagają udokumentowania. Przejęcie dziecka do Żłobka w opisanych wyżej 
przypadkach jest decyzją uznaniową dyrektora Żłobka. 
 
8. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce 
tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami. 

9. Dzieci, których rodzice nie są mieszkańcami Miasta Biała Podlaska mogą być przyjęte  
do Żłobka pod warunkiem dysponowania przez Żłobek wolnymi miejscami i po zawarciu 
porozumienia o partycypacji w kosztach opieki pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska  
a gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania rodziców dziecka. 

10. Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawa i obsady 
kadrowej. 

11. Szczegółowe zasady przyjęcia dziecka do Żłobka określa Regulamin Organizacyjny 
Żłobka Miejskiego. 
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VII. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku 

§ 15. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, maksymalną wysokość opłaty  
za wyżywienie określa w drodze uchwały Rada Miasta Biała Podlaska.  

2. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 
dziecka. 

3. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku podlega zwrotowi w przypadku jego nieobecności 
zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, 
począwszy od pierwszego dnia nieobecności. 

VIII. Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku 

§  16.  Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Żłobka mogą utworzyć Radę 
Rodziców.  

§ 17. 1. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Żłobka mogą brać udział  
w zajęciach w nim prowadzonych zgodnie z harmonogramem zajęć sporządzanym przez 
dyrektora Żłobka. 

2. Harmonogram zajęć, o którym mowa w ust. 1 podawany jest do wiadomości rodziców  
i opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Żłobka. 

IX. Nadzór nad funkcjonowaniem Żłobka 

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Biała Podlaska. 

2. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny sprawują odpowiednie służby sanitarne w Białej 
Podlaskiej. 

X. Postanowienia końcowe 

§ 19. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego 
nadania. 
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