
UCHWAŁA NR XIX/156/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie 

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 2020 r., poz. 713), art. 8 ust. 1 pkt 1,ust. 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 
lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) w związku z 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą „Gminny Żłobek 
w Kawęczynie”, zwaną dalej Żłobkiem. 

§ 2.  

1. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Kawęczyn. 

2. Siedziba Żłobka mieści się w budynku pod adresem: Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn. 

3. Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. 

§ 3.  Żłobkowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/156/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29 maja 2020 r. 

STATUT GMINNEGO ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1.  

1. Żłobek w Kawęczynie, zwany dalej Żłobkiem, jest gminną jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad 
dziećmi do lat 3, realizującą funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Żłobek może sprawować opiekę nad dziećmi do lat 4 w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest 
objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

3. Żłobek dysponuje 35 miejscami. 

4. Organem prowadzącym Żłobek, zwanym dalej Organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn, zaś osobą 
kierującą pracą Żłobka jest dyrektor, zwany dalej Dyrektorem. 

5. Żłobek działa pod nazwą „Gminny Żłobek w Kawęczynie” z siedzibą pod adresem: Kawęczyn 49a, 62-
704 Kawęczyn. 

6. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Kawęczyn. 

§ 2.   Podstawy prawne działalności Żłobka stanowią: 

1. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze 
zm.), 

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
ze zm.), 

3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713). 

Rozdział 2. 
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji 

§ 3.  Celem działania Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność: 
pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci. 

§ 4.  Do zadań Żłobka należy: 

1) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności; 

2) zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb 
dziecka; 

3) zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji dzieciom, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

4) zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego 
potrzebami; 

5) zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej; 

6) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju 
psychomotorycznego dziecka; 

7) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie 
z obowiązującymi normami żywieniowymi; 

8) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej; 

9) promocja zdrowia; 
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10) współdziałanie z rodzicami oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój 
dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności. 

§ 5.  Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Żłobku przez wykwalifikowanych opiekunów; 

2) współpracę z rodzicami obejmującą: 

a) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka; 

b) stworzenie możliwości uczestniczenia rodziców z dziećmi w zajęciach prowadzonych w Żłobku, w tym 
adaptacyjnych i otwartych; 

c) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania 
i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych; 

3) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb 
rozwojowych dziecka; 

4) organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

5) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, w sprzyjających warunkach atmosferycznych; 

6) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku; 

7) przyjmowanie do Żłobka tylko dzieci zdrowych. 

Rozdział 3. 
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka 

§ 6.  

1. Podstawą przyjęcia do Żłobka jest wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do 
Żłobka, zwany dalej „wnioskiem”. 

2. Wniosek złożony w danym roku dotyczy wyłącznie rekrutacji odbywającej się w danym roku. 

§ 7.  

1. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, które: 

1) mają ukończone 20 tygodni życia, a nie skończyły 3-go roku życia; 

2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczęszczania do Żłobka, 
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające 
poziom ich rozwoju psychofizycznego, 

3) nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców, 

4) opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, 
w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 
wychowaniem przedszkolnym, do ukończenia 4 roku życia. 

2. Dzieci spoza Gminy Kawęczyn będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w placówce. 

§ 8.  

1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają: 

1) dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 

2) dziecko rodzica (opiekuna prawnego) z niepełnosprawnością; 

3) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko; 

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej); 

5) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) czynnego zawodowo, w tym przebywającego na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim, 

6) dzieci rodziców zamieszkałych, pracujących na terenie Gminy Kawęczyn. 
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2. Dokumenty uprawniające do korzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka należy dostarczyć 
razem z wnioskiem o przyjęcie do Żłobka. 

§ 9.  Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest zawarcie umowy w sprawie korzystania ze Żłobka, 
najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie korzystania przez dziecko z usług Żłobka. 

§ 10.  W dniu, w którym dziecko po raz pierwszy stawia się w Żłobku, oraz w pierwszym dniu,  
w którym dziecko stawia się w Żłobku po przebytej chorobie, rodzice przedkładają Dyrektorowi lub 
opiekunowi zaświadczenie wystawione przez lekarza o braku przeciwskazań do pobytu dziecka w grupie 
żłobkowej. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka, Żłobek może 
odmówić przyjęcia dziecka. 

§ 11.  

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką 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 (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką zobowiązani są do: 

1) przestrzegania statutu Żłobka; 

2) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, 
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

3) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku; 

4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku. 

§ 12.  W przypadku, gdy wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, a któreś z dzieci uczęszczających do 
Żłobka jest nieobecne przez dłuższy okres czasu, Żłobek może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka 
czasowo nieobecnego, z tym zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie usług opieki i wyżywienia dziecka 
w Żłobku zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przychodzącego do Żłobka 
a Dyrektorem Żłobka jest zawierana jedynie na okres planowanej nieobecności dziecka czasowo nieobecnego. 

Rozdział 4. 
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku 

§ 13.  

1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku maksymalnie dwa razy 
w miesiącu. 

2. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest zgoda Dyrektora Żłobka. 

3. Dyrektor Żłobka wyraża zgodę na udział rodziców w zajęciach biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci 
oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci. 

Rozdział 5. 
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku 

§ 14.  

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do Żłobka są zobowiązani do ponoszenia opłat za 
pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku. 

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i maksymalną opłatę za wyżywienie ustala Rada Gminy 
Kawęczyn w odrębnej uchwale. 

3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem § 
14 ust. 4 pkt. 2 nin. Statutu. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) nie ponoszą opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku 
w następujących przypadkach: 

1) za wyżywienie – za każdy dzień nieobecności począwszy od dnia, w którym do godziny 7.00 skutecznie 
powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka, 
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2) za pobyt – w okresie zamknięcia Żłobka z powodu przerwy spowodowanej ewentualnym remontem lub 
innymi przyczynami losowymi. 

5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa 
zawierana pomiędzy Dyrektorem Żłobka, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

Rozdział 6. 
Organizacja Żłobka 

§ 15.  

1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Pracą Żłobka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kawęczyn w trybie 
przewidzianym w odrębnych przepisach. 

3. Dyrektor Żłobka zarządza jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest odpowiedzialny za mienie, 
organizację i jego funkcjonowanie. 

4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora 
w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kawęczyn. 

§ 16.  

1. W zależności od potrzeb w Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych, 
administracyjnych i obsługowych. 

2. Pracowników Żłobka zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor. 

3. Dyrektor i pracownicy Żłobka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach. 

4. Dyrektor Żłobka odpowiada za właściwe zapewnienie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, które 
powinny być sprawowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniających 
wymagania zdrowotne. 

Rozdział 7. 
Gospodarka finansowa 

§ 17.  

1. Działalność Żłobka finansowana jest z budżetu Gminy Kawęczyn. Może być również finansowana ze 
środków zewnętrznych oraz wpłat od rodziców. 

2. Żłobek mogą wspierać finansowo oraz rzeczowo osoby prawne, osoby fizyczne 
i stowarzyszenia na zasadzie dobrowolności. 

3. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących 
gminnych jednostek budżetowych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora 
z zachowaniem wysokości kwot określonych w budżecie Gminy Kawęczyn. 

5. Żłobek posiada wyodrębnione rachunki bankowe: rachunek bieżący, rachunek funduszu socjalnego. 

6. Żłobek gospodaruje przekazanym mieniem ruchomym i nieruchomym stanowiącym własność Gminy 
Kawęczyn. 

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe 

§ 18.  

1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy 
Kawęczyn. 

2. Statut Żłobka obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, rodziców 
i pracowników. 

3. Żłobek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
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§ 19.  Zmian w Statucie Żłobka dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIX/156/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Kawęczynie

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 gmina może prowadzić
własne żłobki. Do tej pory na terenie gminy Kawęczyn nie funkcjonowała żadna instytucja
świadcząca usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Poprzez utworzenie żłobka z 35
miejscami opieki dla najmłodszych dzieci- możliwa będzie aktywność zawodowa i powrót na
rynek pracy mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie naszej gminy .
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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