UCHWAŁA NR 320/XVIII/2020
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r.
poz. 506, ze zmianami: Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, ze zmianami: Dz.U. z 2018r.
poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 326) – uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 116/IX/2011 Rady
Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku
działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. Urz. Woj.
Mazow. z 2011r. nr 83, poz. 2661, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2014r. poz. 5857 oraz z 2017r.
poz. 388), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podmiotem prowadzącym Żłobek jest Gmina - Miasto Płock, zwana dalej „Miastem”.”;
2) w § 1 ust. 9 po kropce dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami lub rodzicem mieszkają na
terenie Płocka.”;
3) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Regulamin organizacyjny Żłobka i zmiany w regulaminie podlegają opiniowaniu przez komórki
organizacyjne Urzędu Miasta Płocka w ramach nadzoru merytorycznego sprawowanego nad miejskimi
jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z zakresem działania tych komórek.”;
4) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Świadczeń na rzecz dzieci mogą udzielać także specjaliści, a w szczególności lekarz, pedagog,
logopeda, psycholog, fizjoterapeuta.”;
5) w § 6 ust. 2 wyrazy „opracowanego przez siebie” zastępuje się wyrazami „uchwalonego przez siebie”;
6) w § 6 ust. 5 po wyrazach „statutem Żłobka” dodaje się wyrazy „i postanowieniami ustawy”;
7) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rodzice dziecka uczęszczającego do Żłobka mają prawo udziału w zajęciach prowadzonych
z dziećmi w Żłobku, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu z dyrektorem Żłobka oraz
stosowania się do zaleceń opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć. Dyrektor Żłobka
ma prawo nie wyrazić zgody na udział rodziców w zajęciach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci
oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci.”;
8) w § 11 ust. 1 przed wyrazami „które oczekują na przyjęcie do Żłobka”, po pkt c) dodaje się pkt d) oraz pkt
e) w brzmieniu:
„d) z rodzin wychowujących troje i więcej dzieci w wieku poniżej 18 roku życia,
e) niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,”;
9) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. Oczekujące na przyjęcie do Żłobka dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt d) rodziców, o których
mowa w ust. 1 pkt a) oraz dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt e), mają pierwszeństwo w przyjęciu do
Żłobka.”;
10) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które poddane zostały obowiązkowym szczepieniom
ochronnym, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zostały zwolnione z tego obowiązku
z przyczyn zdrowotnych.”;
11) w § 12 ust. 2 pkt a) po wyrazach „14 dni” dodaje się wyraz „kalendarzowych”;
12) w § 12 ust. 2 pkt b) wyrazy „jednego miesiąca” zastępuje się wyrazami „14 dni kalendarzowych”;
13) w § 12 ust. 3 po wyrazie „decyzji” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem postanowień
ust. 4”;
14) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt a) i pkt b) dyrektor Żłobka niezwłocznie pisemnie
zawiadamia rodziców o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka wraz
z uzasadnieniem swojej decyzji. Jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka: dzieci, o których
mowa w ust. 2 pkt a) i pkt b) nie zaczną uczęszczać do Żłobka lub rodzice nie przedstawią uzasadnionej
przyczyny nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do
Żłobka i informuje pisemnie rodziców o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej
decyzji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4a.”;
15) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. O przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku rodzice informują dyrektora Żłobka pisemnie lub
za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny Żłobka. Podając uzasadnioną przyczynę
nieobecności dziecka w Żłobku rodzice podają również planowaną datę zgłoszenia się dziecka do
Żłobka, po okresie nieobecności.”;
16) w § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:
a) rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Żłobka, złożonej na piśmie,
b) podania niezgodnej ze stanem faktycznym informacji o zrealizowanym obowiązku
szczepień ochronnych lub uzyskanym zwolnieniu z tego obowiązku,
c) utraty przez rodziców lub rodzica, z którym mieszka dziecko, miejsca zamieszkiwania na
terenie Płocka.”;
17) w § 12 po ust. 5 dodaje się ust. 6, ust. 7 oraz ust. 8 w brzmieniu:
„6. O skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka z przyczyn określonych w
ust. 5 pkt b) i / lub pkt c), dyrektor Żłobka informuje pisemnie rodziców wraz z uzasadnieniem podjętej
decyzji.
7. W przypadku złożenia przez rodziców dziecka pisemnego oświadczenia o nieobecności dziecka
w Żłobku trwającej co najmniej jeden miesiąc, dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na
czas jego nieobecności inne dziecko, którego rodzice wyrażą wolę zawarcia umowy na okresowe
korzystanie ze Żłobka, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
8. W terminie wakacji letnich dyrektor Żłobka nie stosuje długości okresu nieobecności dziecka
w Żłobku, w wymiarze wymaganym w ust. 7.”;
18) w § 16 dotychczasową treść ust. 1 oznacza się jako ust. 1a, a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Żłobek jako jednostka budżetowa jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych
nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane
dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”;
19) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Sprawozdania finansowe i budżetowe Żłobka sporządzają pracownicy Zarządu Jednostek
Oświatowych – Jednostki Budżetowej w Płocku, podpisuje Główny Księgowy Zarządu Jednostek
Oświatowych – Jednostki Budżetowej w Płocku oraz Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych –
Jednostki Budżetowej w Płocku jako kierownik jednostki obsługującej i przekazuje terminowo do
Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.”;
20) w § 16 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Rachunkowość oraz sprawozdawczość prowadzona jest przez pracowników Zarządu Jednostek
Oświatowych – Jednostki Budżetowej w Płocku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
jednostek budżetowych.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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