
UCHWAŁA NR VI/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 15 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski 
w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) i art. 8 ust. 1, ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi do lat 3  (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)  art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały  Nr  XLVII/284/2013  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski  
w Świebodzicach  (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 42 )  wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 5. ust. 7. otrzymuje brzmienie:

" 7.  Pierwszeństwo w przyjęciu  do Żłobka mają dzieci które w wyniku rekrutacji uzyskają  
największą liczbę punktów:

Lp. Nazwa kryterium  Wymagane dokumenty, 
które potwierdzają 

spełnianie kryterium 

Liczba punktów 

1. dzieci z rodzin wielodzietnych 
(troje i więcej), których 
rodzice/prawni opiekunowie  
pracują

- oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów  o wielodzietności 
rodziny kandydata

10

2. dzieci niepełnosprawne lub  
dzieci posiadające opinię 
o wczesnym wspomaganiu

- orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na 
niepełnosprawność, lub opinia 
o wczesnym wspomaganiu 
(kopie potwierdzone przez 
rodziców/prawnych 
opiekunów  za zgodność 
oryginałem)

9

3, dzieci z rodzin wielodzietnych 
(troje i więcej), których 
rodzice/prawni opiekunowie  
nie pracują

- oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów  o wielodzietności 
rodziny kandydata

8

4. dzieci samotnie 
wychowujących 
rodziców/prawnych
i opiekunów   pracujących lub 
uczących  się w trybie 
stacjonarnym

- prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację  lub akt zgonu 
lub ich kserokopie 
poświadczone przez 
rodzica/prawnego opiekuna  za 
zgodność z oryginałem,
- oświadczenie 

7
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rodzica/prawnego opiekuna  
o samotnym wychowywaniu 
dziecka,
- zaświadczenie 
o kontynuowaniu nauki.

5. dzieci  obojga 
rodziców/prawnych 
opiekunów  pracujących.
Dochód na osobę w rodzinie 
dziecka wynosi:
a) w przypadku dochodu 
w wysokości mniejszej lub 
równej 100% kwoty, o której 
mowa w art. 5 pkt.1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz.2220 
z późn.zm.);
b) w przypadku dochodu 
w wysokości przekraczającej 
100% kwoty, o której mowa 
w lit. a.

- zaświadczenie o zarobkach 
obu rodziców/prawnych 
opiekunów netto z ostatnich 
trzech miesięcy

1

liczba punktów ustalona jako 
iloraz kwoty określonej 
w art. 5 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 
i kwoty dochodu na osobę 
w rodzinie dziecka

"
2) § 6. otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ostateczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i wyżywienie  ustalana jest 
zgodnie  z odczytem z elektronicznego  systemu  naliczania czasu pobytu dziecka w Żłobku.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Rodzice /prawni opiekunowie nie wnoszą opłaty za pobyt dziecka i wyżywienia w Żłobku 

za każdy dzień jego nieobecności przypadający przed terminem ich uiszczenia. ";
4) § 8. otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie uiszczone za dni faktycznej nieobecności dziecka 
w Żłobku  podlegają  zwrotowi lub rozliczeniu z należnościami z tego tytułu za kolejny okres 
rozliczeniowy.";

§ 9. otrzymuje brzmienie:
"§ 9. W przypadku wypisania dziecka z Żłobka, opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie uiszczone za 

dni przypadające po dacie wypisania podlegają zwrotowi.". 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Świebodzice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa jednostka samorządu
terytorialnego prowadząca żłobek ustala jego statut, określający m.innymi: warunki przyjmowania
dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych oraz
zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.

Przyjęty zmienianą uchwałą Statut Żłobka Miejskiego w Świebodzicach w części ustalającej
kryteria pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do żłobka (§ 5 ust. 7) nie przypisuje im precyzyjnie
odpowiedniej wagi, umożliwiającej obiektywnie sprawdzalne rozstrzyganie o kolejności przyjęcia
w sytuacji, gdy liczba dzieci spełniających to samo kryterium przekracza liczbę wolnych miejsc.

W związku z utrzymująca się przewagą liczby chętnych nad liczbą miejsc w żłobkach miejskich
zachodzi potrzeba uszczegółowieni kryteriów przyjęć i sposobu ich dokumentowania.

Ponadto w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu naliczania czasu pobytu dziecka
w żłobku zasadnym jest dokonanie zmiany zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku
nieobecności dziecka żłobku (§ 6 -9 w rozdziale 4 . Statutu).

Podjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje skutków finansowych.

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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