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UCHWAŁA NR XXII/562/2016 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach 

(tekst ujednolicony - t.j. Dz.U.Woj.Śl. z 2020 r. poz. 8779 wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały                            

nr XXVIII/589/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.) 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157)1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)3, na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

     § 1. Nadać Statut Żłobkom Miejskim w Gliwicach w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej 

uchwały.  

 

     § 2. Traci moc Uchwała Nr XLIII/916/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

 

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

Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Istnieje nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm. 
2 Istnieje nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm. 
3 Istnieje nowy tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/562/2016 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

 

STATUT 

ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W GLIWICACH 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Jednostka budżetowa Żłobki Miejskie działa na podstawie:  

a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwanej dalej „Ustawą”, 

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

d) uchwał Rady Miasta Gliwice, 

e) niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 1. Żłobki Miejskie zwane dalej „Żłobkami” świadczą opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat i podlegają 

wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego  przez Prezydenta Miasta Gliwice zwanego 

dalej „Prezydentem”. 

2. Żłobki  są jednostką organizacyjną  miasta Gliwice nie posiadającą osobowości prawnej. 

3. Siedzibą i obszarem działania Żłobków jest miasto Gliwice. 

Rozdział 2 

Cele i zadania oraz sposób ich realizacji 

§ 3. 1. Celem Żłobków jest zapewnienie opieki dzieciom, których rodzice lub opiekunowie prawni lub inne 

osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwani dalej „Rodzicami”, zdecydują się 

powierzyć Żłobkom opiekę nad tymi dziećmi. 

 

2. Do podstawowych zadań Żłobków należy: 

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

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego  

zajęć uwzględniających rodzaj niepełnosprawności dziecka; 

d) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka; 

e) zapewnienie dziecku racjonalnego żywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, 

uwzględniającego indywidualne zalecenia lekarskie; 

f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka; 
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g) promocja zdrowia, wyrabianie u dziecka nawyków higieny osobistej; 

h) zagwarantowanie dziecku odpoczynku; 

i) zapewnienie dziecku  bezpieczeństwa,  dobrego samopoczucia,  ciepłej  i serdecznej  atmosfery. 

     3. Żłobki realizują cele i zadania poprzez zapewnienie: 

a) pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, które poddawane są 

okresowym przeglądom i remontom, 

b) odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń żłobka, 

c) personelu z odpowiednimi kwalifikacjami oraz personelu pomocniczego,  

d) terenu otwartego przeznaczonego do zabaw dla dzieci, niedostępnego dla osób postronnych. 

Rozdział 3 

Warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat i zasady udziału rodziców w zajęciach 

prowadzonych w Oddziałach Żłobków  

§ 4. 1. Żłobki przyjmują dzieci spełniające łącznie następujące warunki: 

a) zamieszkałe na terenie Gliwic, 

b) w wieku określonym w Ustawie, z uwzględnieniem organizacji Oddziałów Żłobków. 

2. Nabór do Żłobków trwa przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę zwalniania się miejsc                           

w Oddziałach na podstawie rejestru zgłoszeń  wspólnego dla wszystkich Oddziałów, prowadzonego przez 

dyrektora lub wskazaną przez niego osobę. 

3. Do Żłobków może zostać przyjęta jedynie taka grupa dzieci, której Oddział Żłobków zapewnia właściwą 

opiekę oraz pełne bezpieczeństwo z zachowaniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach. 

4. Rodzic składa w Oddziale Żłobków wypełniony druk deklaracji, który można pobrać w każdym 

Oddziale. 

5. Rodzic zobowiązany jest przedłożyć wraz z deklaracją lub w terminie wskazanym  przez Oddział 

Żłobków oświadczenia i/lub zaświadczenia niezbędne w procesie rekrutacji i zapewnienia prawidłowej opieki.   

6.4) Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę możliwości i dysponowania miejscami w danej grupie dziecięcej 

adekwatnej do wieku dziecka, zgodnie z rejestrem zgłoszeń, z uwzględnieniem kolejności wynikającej  

z poniżej wymienionej punktacji: 

1) dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) – 6 pkt; 

2) dziecko niepełnosprawne posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie od 

lekarza, że mimo niepełnosprawności może funkcjonować w grupie z dziećmi – 6 pkt; 

3) obydwoje Rodzice lub Rodzic samotnie wychowujący dziecko pracujący lub uczący się/studiujący  

w systemie dziennym – 3 pkt; 

4) rodzeństwo kandydata kontynuuje uczęszczanie do tego samego żłobka – 2 pkt; 

5) osoby niespełniające kryteriów wymienionych w punktach od 1 do 4 niniejszego ustępu – 1 pkt. 

6a. 5) O pierwszeństwie przyjęcia do Żłobków w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje 

kolejność złożonych deklaracji. 

6b. W celu potwierdzenia spełnienia danego kryterium, Rodzic przedkłada do wglądu odpowiednio 

dokument potwierdzający zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, uczęszczanie do 

 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a)  uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r.  zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
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szkoły/uczelni, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, odpisy aktów urodzenia dzieci rodzin 

wielodzietnych. 

6c. W przypadku nieprzedłożenia, w terminie wskazanym przez kierownika danego Oddziału, dokumentów 

potwierdzających spełnianie określonego kryterium przyjmuje się, że odpowiednio Rodzic lub dziecko, którego 

dotyczy deklaracja, danego kryterium nie spełnia. 

7. 6) W przypadku, gdy ilość dzieci zgłoszonych przez Rodziców do Oddziału Żłobków będzie wyższa niż 

ilość miejsc w tym Oddziale, w sprawach przyjęć decyduje komisja składająca się co najmniej z dyrektora 

Żłobków, przedstawiciela Prezydenta i kierownika danego Oddziału, przez którego rozumie się również inne 

osoby zarządzające i kierujące Oddziałem.  

8. 7) Komisja, o której mowa w ust. 7, może podjąć decyzję o przyjęciu poszczególnych dzieci poza 

kolejnością, kierując się w tym zakresie indywidualnymi warunkami rodzinnymi, a przede wszystkim 

szczególnie trudną sytuacją rodzinną, zwłaszcza w przypadku skierowania dziecka do żłobka przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, jednak z zachowaniem pierwszeństwa dla dzieci wymienionych w ust. 6 pkt 

1 i 2 . 

9. Komisja o przyjęciu dziecka powiadamia pisemnie Rodzica informując jednocześnie o wysokości opłat                  

za pobyt i wyżywienie dziecka oraz zasadach płatności i rozliczania tychże opłat. 

10. W przypadku zmian wysokości opłat Żłobki zawiadamiają pisemnie Rodzica wskazując termin od kiedy 

obowiązują nowe opłaty. 

11. Obowiązki i uprawnienia Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobków określa Regulamin 

Organizacyjny Żłobków Miejskich zwany dalej Regulaminem oraz zarządzenia dyrektora, z którymi można się 

zapoznać w Oddziałach.  

§ 5.  1. W przypadku zgłoszonej pisemnie przez Rodzica nieobecności dziecka w Żłobku przez okres 

dłuższy niż 14 dni istnieje możliwość przyjęcia na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności innego 

dziecka na podstawie umowy z Rodzicem. W takim przypadku dyrektor Żłobków  na stronie internetowej 

Żłobków Miejskich wskazuje w szczególności: 

- czasokres, na jaki będzie można zawrzeć umowę,  

- Oddział Żłobków, do którego dziecko może uczęszczać,  

- wiek dziecka, 

- sposób i czasokres złożenia wniosku o przyjęcie dziecka i zawarcia umowy.  

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski  Rodzica dziecka oczekującego na miejsce                          

w Oddziale Żłobków. W przypadku braku takich wniosków w zakreślonym w ogłoszeniu terminie o przyjęciu 

decyduje  kolejność złożonych wniosków. 

3. Przed zawarciem umowy Rodzic dziecka jest zobowiązany do  złożenia deklaracji i dokumentów 

wymaganych przy przyjęciu dziecka do Oddziału Żłobków. 

4. Zasady pobytu dziecka i czasokres pobytu dziecka określa umowa pomiędzy Rodzicem, a Żłobkami oraz 

obowiązujące przepisy.    

    

  § 6. 1. Wysokość opłat za: 

a) pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie,   

b) wyżywienie, 

 
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
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c) 8) wydłużony ponad 10 godzin dziennie wymiar opieki nad dzieckiem, 

 ustala Rada Miasta Gliwice w drodze uchwały. 

2. 9) Opłata stała za pobyt, o której mowa w ust. 1 lit a, naliczana i pobierana jest z góry w danym miesiącu.  

W przypadku zawieszenia działalności Żłobków lub czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w trakcie 

miesiąca opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 lit b, naliczana i pobierana jest z góry w danym miesiącu zgodnie                        

z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni pracy żłobka danego miesiąca.  W przypadku 

zgłoszonej przez Rodzica nieobecności dziecka w żłobku, opłata jest zwracana za każdy dzień nieobecności 

dziecka. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 lit c, pobierana jest z dołu w terminie określonym w Regulaminie.  

5. 10) Zwrot opłaty za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka w żłobku lub opłaty stałej w związku                     

z zawieszeniem działalności Żłobków lub czasowym ograniczeniem ich funkcjonowania następuje w formie 

odpisu od należności w następnym miesiącu, a w przypadku wypisania dziecka ze żłobka zwrotu opłat 

dokonuje się na wskazany przez Rodzica numer konta. 

§ 7. 1. Rodzice i pracownicy w poszczególnych Oddziałach Żłobków współpracują ze sobą w sprawach 

opieki, wychowania i edukacji dzieci na bieżąco, okresowo i okazjonalnie. W tym celu w szczególności:  

a) Rodzice mają możliwość składania propozycji form zajęć z dziećmi, 

b) organizowane są zebrania i spotkania indywidualne z Rodzicami dziecka.  

c) organizowane są uroczystości okazjonalne i integracyjne w tym z udziałem Rodziców i innych członków 

rodziny dziecka. 

2. W ogólnodostępnym miejscu w Oddziałach Żłobków zamieszczone są ogłoszenia i informacje dla 

Rodziców, w tym o organizowanych zebraniach oraz uroczystościach.    

 

Rozdział 4 

Organizacja i zarządzanie 

§ 8. 1. Żłobkami kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki, za utrzymywanie budynków 

Żłobków w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz.    

4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz godziny pracy Żłobków określa Regulamin Organizacyjny 

Żłobków nadany przez Dyrektora Żłobków Miejskich. 

5. Dyrektor pełni wobec pracowników Żłobków funkcję kierownika zakładu pracy, dokonującego                              

za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

6. Nadzór nad działalnością Żłobków sprawuje Prezydent. 

  
§ 9. 1. W Oddziale Żłobków może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację Rodziców 

korzystających ze świadczeń tego Oddziału. 

2. Rada Rodziców działa na zasadach określonych w Ustawie.  

 
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c) uchwały nr XXVIII/589/2021 Rady Miasta Gliwice z 15 lipca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach. 
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Rozdział 5 

Gospodarka finansowa 

§ 10.  1. Żłobki są jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta,                      

a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobków jest plan finansowy (plan dochodów i wydatków). 

3. Rachunkowość Żłobków prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe. 

4. Za gospodarkę finansową Żłobków odpowiedzialność ponosi Dyrektor oraz Główny księgowy w zakresie 

określonym przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami. 

5. Mienie Żłobków jest mieniem komunalnym. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 11.  Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 


