
UCHWAŁA NR LI/632/2014 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 05 sierpnia 2014 r.  

 

w sprawie utworzenia Samorządowego Integracyjnego Żłobka pod nazwą 

„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” w Szklarskiej Porębie i nadania statutu. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.8 ust.1 

pkt.1, ust. 2 i art.11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi do lat 3 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz art.12 ust.1 pkt2 i ust.2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 

zm.)  Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Samorządowy Integracyjny Żłobek 

„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” z siedzibą przy ul. Osiedle Huty 1 w Szklarskiej 

Porębie, zwaną dalej „Żłobkiem”. 

§ 2. 

Nadaje się Żłobkowi statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3. 

Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 01 września 2014 roku. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/632/2014 

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

z dnia 5 sierpnia 2014 r.  

 

STATUT SAMORZĄDOWEGO INTEGRACYJNEGO ŻŁOBKA 

„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW” W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 

ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1. 

Samorządowy Integracyjny Żłobek „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie, 

zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1457); 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594 ze zm.); 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

§ 2. 

1. Żłobek jest gminną jednostką budżetową Miasta Szklarska Poręba.  

2. Siedziba Żłobka mieści się w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty 1. 

3. Organem założycielskim i prowadzącym Żłobek jest Miasto Szklarska Poręba.  

4. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów 

prawnych oraz inne osoby, których sąd powierzył sprawowanie opieki nad dziećmi. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA  

§ 3. 

1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.  

2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku 

szkolnego w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe 

lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.   

 

§ 4. 

Celem funkcjonowania Żłobka jest zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym 

uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania 

rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju niepełnoprawności.   

 



 

§ 5. 

Do zadań Żłobka należy: 

1. Zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka. 

2. Zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich 

wieku i potrzeb oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom 

przygotowanie do wychowania przedszkolnego. 

3. Pomoc uczącym się i pracującym rodzicom poprzez zapewnienie dzieciom opieki, 

wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej serdecznej 

atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka. 

4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

indywidualne możliwości i zdolności dziecka, w tym ruchowo-manualne. 

5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych 

zachowań społecznych. 

6. Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki 

pokarmowe. 

7. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniając rozwój 

dziecka oraz indywidualnej pracy z dzieckiem, wykorzystując jego własna 

inicjatywę. 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY ŻŁOBKA 

§ 6. 

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Żłobek na zewnątrz. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Szklarskiej Poręby. 

3. Do obowiązków i zadań Dyrektora Żłobka w szczególności należą: 

1) Kierowanie działalnością Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz niniejszego statutu, 

2) Opracowywanie rocznych planów finansowych. 

3) Zarządzanie środkami finansowymi Żłobka, 

4) Prawidłowe gospodarowanie mieniem, 

5) Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka.  

4. Wynagrodzenie i nagrody dla dyrektora ustala Burmistrz Szklarskiej Poręby. 

5. Dyrektor Żłobka tworzy wewnętrzne regulaminy, dotyczące funkcjonowania 

Żłobka. 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 4  

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI 

§ 7. 

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Szklarska Poręba.  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego 

jest złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”. 

3. Złożenie „Karty zgłoszenia dziecka” nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do 

Żłobka. 

4. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się w terminie ustalonym przez organ 

prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Żłobka.  

5. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor.   

6. Szczegółowe warunki przyjęć dzieci do Żłobka określi Dyrektor na podstawie 

wewnętrznego Regulaminu Rekrutacyjnego w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

ROZDZIAŁ 5 

 ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE 

§ 8.  

1. Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w drodze uchwały ustala: 

1) Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie, 

2) Dodatkową opłatę za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennie 

pobytu dziecka w Żłobku, 

3) Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku. 

2. Opłaty, o której mowa w ust.1 wnoszone są przez rodzica dziecka za dany miesiąc z 

góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.   

3. Rodzice nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego 

nieobecności.  

ROZDZIAŁ 6 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 9. 

1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach 

określonych w ustawie o finansach publicznych oraz prowadzi samodzielną obsługę 

finansowo-księgową. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, opracowany 

zgodnie z obowiązującymi zasadami.   

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 

1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Szklarskiej 

Poręby. 

2. Dokonywanie zmian w statucie Żłobka odbywa się w trybie określonym dla jego 

nadania. 

 

 

 


