
UCHWALA NR LIV 1771122

RADY MIASTA BIALYSTOK

z dnia 23 mala 2022 r.

w sprawie ustalenia Statutu Zlobka Mielskiego Nr 7 w Bialymstoku.

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22022 r.
poz.559 z p62n. zm.tt) oruz art. ll ust.2 ustawy zdnia 4lutego 20ll r. o opiece nad dzie6mi wwieku do lat

3 (Dz.U. z 2021 r. poz.75 z p62n. zm.'?t) uchwala sig, co nastgpuje:

S 1. Ustala sig Statut Zlobka Miejskiego Nr 7 w Bialymstoku w brzmieniu okeilonym w zal4cmiku do

niniejszej uchwaly.

S 2. Traci moc uchwala Nr XLY165812l Rady Miasta Biaiystok z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia

Statutu Zlobka Miejskiego Nr 7 w Bialymstoku.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Bialegostoku.

$ 4. Uchwala wcho dzi w rycie po ufywie l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa

Podlaskiego, z moc4 obowi4zujqcq od dnia 8 czerwca2022 r.

RADY

L

l)Zmiana tekstu jednolitego rrymienionej ustawy zostala ogloszota w Dz. U. 22022 r. poz. 583.
r)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej usta\.ry zostaly ogloszone w Dz. U. 22021 t. poz.952, l90l i 2270.
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Zal4cznik do uchwaly Nr LIY/774/22

Rady Miasta Bialystok

z dnia23 maja2022 r.

STATUT ZLOBKA MIEJSKIEGO NR 7 W BIALYMSTOKU

Rozdzial 1.
PODSTAWA PRAWNA DZIALATUA

$ 1. Zlobek Miejski Nr 7 w Bialymstoku, zwany w dalszej czgrici niniejszego Statutu ,,Zlobkiem" dziala na
podstawie:

l) ustawy z dnia 4 lutego 201I r. o opiece nad dzieimi w wieku do lat 3 (Dz. U.22021 r. poz.75 z p6in. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.22022 t. poz.559 z p6in. zm.);

3) ustawy zdnia2l listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530);

4) ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowo5ci (Dz. U. z 2021 r. poz.2l7 z p6in zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. 22021 r. poz. 305 z p6in. zn.);

6) uchwaty Nr XXXIV/394/12 Rady Miasta Biatystok z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej
jednostki budZetowej pod nazw4: Zlobek Miejski Nr 7 w Bialymstoku;

7) niniejszego statutu;

8) innych przepis6w dotycz4cych dzialania Zlobk6w oraz samorz4dowych jednostek budzetowych.

Rozdzial2.
POSTANOWIENIA OGoLNE

$ 2. l. Zlobekjest samodzieln4, wydzielon4 organizacyjnie gminn4jednostk4 budZetow4.

2. Zlobek nie posiada osobowoSci prawnej.

3. Podmiotem tworz4cym Zlobek jest Miasto Bialystok.

4. Zlobek prowadzi dzialalno5i statutowq.

5. Obszarem dzialania Zlobkajest Miasto Biatystok.

6. Siedziba Zlobka mie6ci sig w Biatymstoku ul. Warszawska 75A.

Rozdzial 3.
CELE I ZADANIA ZLOBKA ORAZ SPOSOB ICH REALIZACJI

S 3. l. Zlobekjest powolany do sprawowania opieki nad dziedmi w wieku od ukoriczenia 20 tygodnia zycia do
kotica roku szkolnego, w kt6rym dziecko ukoriczy 3 rok 2ycia lub 4 rok zycia w przypadku gdy niemoZliwe lub
utrudnione jest objgcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

2. Podstawowym celem Zlobka jest organizowanie iprowadzenie dzialalno5ci opiekuriczej, wychowawczej
i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.

3.Do zadafi Zlobka w szczeg6lnoSci nalezy:

l) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytouych zblizonych do warunk6w domowych;

2) zagwarantowanie dziecku wla(ciwej opieki pielggnacyjnej oraz edukacyj nej, przez prowadzenie zajg6
zabawo*ych z elementami edukacji, z uwzglgdnieniem indywidualnych potrzeb dziecka1.

3) prowadzenie zaiQe opiekuriczo - wychowawczych iedukacyjnych, uwzglgdniajqcych rozw6j
psychomotorycay dzieck4 wla5ciwych do wieku dziecka;

4) zapewnienie wyzywienia zgodnego z wymogami wynikaj4cymi z aktualnych norm z),\ryienia dla danej grupy
wiekowej populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Zywnosci iZywienia im. prof. dr med. Aleksandra
Szczygla w Warszawie;
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5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

S 4. 1 . W czasie pobytu dziecka w Zlobku oraz w trakcie zaJQf poza jego obiektem, opiekg nad dzieckiem

sprawuje wykwalifikowany personel zatrudniony w plac6wce, zgodnie ze schematem organizacyjnym plac6wki,

stanowiqcym zalqcmik do Regulaminu Organizacyjnego Zlobka.

2. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglqdu do dokumentacji dotycz4cej prowadzenia zajg6 opiekuflczo -

wychowawczych z elemenlami edukacji prowadzonych w Zlobku.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) majq prawo uczestniczenia w zajgciach otwartych organizowanych w Zlobku
po wcze5niejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zlobka.

4. Kazde dziecko korzystajqce z uslug Zlobka moze byi przyprowadzane i odbierane jedynie przez rodzic6w
dziecka (opiekun6w prawnych) ltb przez pisemnie upowa2nionq osobg zzpewnialqcq dziecku pelne

bezpieczeristwo.

$ 5. l. Zlobek moze realizowai zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich
rodzic6w Iub opiekun6w.

2.Powyasze zadania realizowane s4 na podstawie odrgbnych wniosk6w o dofinansowanie, zawierajqcych
programy zdrowotne okreSlaj4ce spos6b ich prowadzenia.

3. Zlobek wykonujqc swoje zadania moze wspolpracowai z innymi podmiotami i organizacjami.

Rozdzial 4.
MIENIE ZLOBKA

$ 6. Mienie Zlobka jest mieniem Cminy Biatystok przekazanym w zarz4d.

$ 7. Zlobek, realizuj4c swoje zadania gospodaruje powierzonym mieniem z zachowaniem szczeg6lnej

starannoSci, zapewniaj4c jego nalezytq ochronQ i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdzial 5.
ZARZADZANTf, ZrOnXrnrU

g 8. l. Zlobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnqtrz Dyrektor Zlobka.

2. Dyrektor kieruje Zlobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialnoit za

dzialalnosi Zlobka.

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczqcych Zlobka, z zastrzezeniem

ust.4 oraz w granicach pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.

4. Czynno5ci prawne dotyczqce mienia Gminy Biatystok przekazanego Zlobkowi, Dyrektor podejmuje

w granicach pelnomocnicfw udzielonych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku.
Do czynnoSci przekraczajqcych zakres pelnomocnictw potrzebnajest zgoda Prerydenta Miasta Bialegostoku.

5. Dyrektor w celu realizacli zadai wydaje zarz4dzenia i regulam iny.

6. Dyrektor Zlobka wykonuje swoje zad ania przy pomocy Gl6wnego Ksiggowego.

$ 9. l. Dyrektor Zlobka upowa2niony jest do dokonywania czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy

w stosunku do pracownik6w Zlobka, w rozumieniu art. 3' $ I Kodeku pracy.

2. Dyrektor Zlobkajest przelo2onym sluzbowym wszystkich pracownikow Ztobka.

3. Zakres obowiqzk6w na poszczeg6lnych stanowiskach okesla Dyrektor Zlobka.

4. W miarg potrzeby Dyrektor udziela pelnomocnictw pracownikom Zlobka.

5. Udzielenie pehromocnictw o kt6rych mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewainoSci.

6. Dyrektora Zlobka w czasie jego nieobecnodci zastgpuje upowazniony przez niego pracownik.

$ 10. Dyrektora Zlobka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasla Bialegostoku. Prezydent Miasta Bialegostoku jest

zwierzchnikiem sluzbowym Dyrektora i wykonuje wobec Dyrektora czynno5ci z zakresu prawa pracy.
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Rozdzial 6.
ORGANIZACJA ZLOBKA

$ ll. Zlobek funkcjonuje przez caly rok, z wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy ustalonej
przez Dyrektora Zlobka.

$ 12. l. W Zlobku zapewnia sig opiekg nad dzie6mi w wymiarze do l0 godzin dziennie.

2.W szczegblnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Zlobku moze byc wydfuZony. za dodatkowq
oplat4, na wniosek rodzic6w (opiekun6w prawnych) dziecka.

$ 13. l. Liczba dzieci w Zlobku dostosowanajesl do obowi4zuj4cych przepis6w.

2. Zatrudnienie w Zlobku dostosowane jest do liczby dzieci uc4szrzalilcych do plac6wki oraz do
obowi4zuj4cych przepis6w.

3.Osoba zatrudniona w Zlobku oraz wolontariusz, przed podjgciem zatrudnienia zobowiqzani sq do
przedstawienia zaiwiadczenia o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawc6w Przestgpstw na Tle
Seksualnym z dostgpem ograniczonym i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestgpstwa umySlne.

4. Opiekun oraz wolontariusz zobowiqzani sq do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej
pomocy.

5. Szkolenia o kt6rych mowa w ust. 4 dla swoich pracownik6w, nieodplatnie zapewnia Ztobek.

$ 14. I. Organizacjg wewngtrznq Zlobka okreSla regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zlobka.

2. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Zlobka ustala godziny pracy Zlobka. bior4c pod uwagg opinie
rodzic6w.

$ 15, l.W Zlobku mo2e zostai utworzona rada rodzic6w, kt6ra reprezentuje o96l rodzic6w (opiekun6w
prawnych) dzieci uczqszczajqcych do Zlobka.

2. Rada rodzic6w wybieranajest corocmie na pierwszym zebraniu rodzic6w w glosowaniu.

3. Dyrektor Zlobka umo2liwia rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci ttczgszrzzj4cych do Zlobka
zorganizowanie zebrania maj4cego na celu wybranie skladu rady rodzic6w oraz uchwalenie regulaminu,
w szczeg6lnoSci przez udostgpnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodzic6w ojego terminie.

4. Zebranie rady rodzic6w odbywa sig co najmniej raz w roku.

5. Rada rodzic6w dziala zgodnie z Ustawq oraz wedlug opracowanego przez siebie i zat'vtierdzonego przez
Dyrektora Zlobka regulaminu.

6. W Zlobku mo2e dziala6 tylkojedna rada rodzic6w.

Rozdzial 7.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ KORZYSTANIA Z USI-UG ZLOBKOWYCH

$ 16. Kryteria naboru

l.Do Zlobka przyjmowane s4 dzieci rodzic6w (opiekun6w prawnych) pracujqcych lub uczqcych sig -
w przypadku pelnych rodzin, zad w przypadku os6b samotnie wychowujqcych dzieci - rodzica (opiekuna
prawnego) pracujqcego wzglgdnie uczqcego sig.

2.Do Zlobka przyjmowane sq dzieci rodzic6w (opiekun6w prawnych) mieszkaric6w miasta
Bialegostoku, niewskazujqcych w rozliczeniu rocmym PIT innego miejsca przekazania podatku niZ Miasto
Bialystok.

3. Za osoby pracujqce uznaje sig r6wnie2 osoby bezrobotne, pozostajqce bez pracy przez okes maksymalnie
trzech miesigcy od dnia utraty pracy, dokumentujqce ten fakt, co miesiqc zaiwiadczeniem z Powiatowego Urzgdu
Pracy i matki przebywajqce na urlopie b4dZ zasilku macierzyriskim w rozumieniu KP oraz urlopie rodzicielskim,
na kolejne dziecko.

4. Do zlobka przyjmowane s4 dzieci, kt6re posiadajq obowi4zkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym
Programem Szczepiefi Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wgl4du ksi4zeczki zdrowia dziecka
z wpisem wykonanych szczepiei. W przypadku dzieci posiadaj4cych przeciwwskazania do szczepierl
potwierdzone zaSwiadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.
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5. W Zlobku obowi4zuj4 preferencje dla nastgpujqcych grup dzieci:

'l) dzieci z rodzin wielodzietnych posiadaj4cych Bialostockq Kartg Duzej Rodziny w proporcji jedno dziecko na

dziesigcioro z kolejki w czasie gl6wnego naboru do Zlobka:

2) rodzefistwa dzie ci uczgszszzjqcych do Zlobka;

3) dzieci pracownik6w Zlobka.

$ 17. Procedura naboru do Zlobka

l. Procedura naboru do Zlobk6w Miejskich w Bialymstoku prowadzonajest w systemie elektronicmym.

2. Zapisy do Zlobka prowadmne s4 przez caly rok, przyjgcia odbywaj4 si9 w przypadku wolnych miejsc.

3. W celu zapisania dziecka do Zlobka rodzic (opiekun prawny) rejestruje dziecko w systemie elektronicmym,
nastQpnie drukuje z systemu wypelniony przez siebie wniosek o prryjgcie dziecka do Zlobka i dostarcza go do

zlobka pierwszego wyboru.

4. Rodzic (opiekun prawny) zapisujqc dziecko do Zlobka moze wskazai we wniosku trzy Zlobki, przy czym:

1) w czasie gl6wnego naboru do Zlobka przyjmowane s4 dzieci z pierwszego wyboru zgodnie z kolejno5ci4 na

li5cie oczekujqcych, z zasttzez.eniem $ l6 ust. 5;

2) w czasie nabor6w uzupelniajqcych decyduje kolejno5i na liScie oczekuj4cych niezaleinie od tego, czy jest to
zlobek pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru.

5.Data zlozenia wniosku w formie papierowej w zlobku pierwszego wyboru oraz jednoczesne potwierdzenie
przez 2lobek w systemie slanowi datg zlo2enia wniosku, od kt6rej biegnie termin oczekiwania na Zlobek.

6. Zlobek pierwsze go wyboru zaruqdza danymi osobowymi wnioskodawcy.

7. Dzieci w Zlobku przyjmowane s4 do grup wedlug zbli2onego wieku.

8. Warunl<.i przyjgcia dziecka do Zlobka:

l) spelnienie kryteri6w z $ 16;

2) pozycja na liicie oczekuj4cych;

3) wolne miejsce w grupie wiekowej.

9. Warunki przyjgcia dziecka do Zlobka okreslone w ust. 8 muszq wyst4pii lqcznie.

10. Warunkiem przyjgcia dziecka do Zlobka opr6cz wymog6w z ust. 8 i9 jest zlo2ona karta zgloszeniowa
i zawarta najej podstawie pisemna umowa o korzystanie z uslug Zlobka.

$ 18. Warunki korrystania ze itlobka

l. Kryteria okeilone w g 16 ust. I - 4 obowiqzuj4 takze rodzic6w (opiekun6w prawnych) dzieci korzystaj4cych
z usfug Zlobka. Dyrektor Zlobka w kazdym czasie w trakcie trwania umowy o korzystanie z uslug Zlobka ma

prawo skontrolowat spelnienie tych wymog6w.

2. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiqzek powiadomi6 Dyrektora Zlobka na piSmie o ka2dej zmianie sytuacji
w kwestii dotyczqcej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bqdZ miejsca odprowadzania podatku.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka majq prawo w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach (przewlekla

choroba) ubiegai sig o urlopowanie dziecka na okres minimum trzech miesigcy do maksymalnie 6 miesiqcy.

4. Na miejsce urlopowanego dziecka, Dyrektor Zlobka moZe przyj4i inne dziecko z listy oczekujqcych, na czas

nieobecnoSci, po wcze5niejszym uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

Rozdzial 8.
ZASADY USTALANIA OPLAT ZA POBYT I WYZYWIENIE DZIECKA W ZLOBKU

$ 19. l. Pobyt dziecka w Zlobkujest platny.

2. Zlobek pobiera oplaty od rodzic6w lub prawnych opiekun6w dziecka za korzystanie z uslug zlobkowych
w postaci:

l) oplaty stalej, uchwalonej przez Radg Miejskq;
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2) oplaty za wyirywienie, z zastrzeaeniem ust. 3, 4 i 5;

3) dodatkowej oplaty za korzystanie z wydlu2onego czasu przebywania dziecka w 2lobku uchwalonej przez Radg
Miejskq.

3. Oplate zawy{wienie ustala Dyrektor Zlobka w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci,
do wysoko5ci maksymalnej stawki dziennej okeSlonej w uchwale Rady Miejskiej.

4. Oplata za wy|ywienie przyjmowana jest za rzecrywistq ilo56 dni pracy Zlobka w miesi4cu.

5. Zwrot koszt6w wy2ywienia dokonywany jest za okes nieobecno5ci zgloszorej przez rodzic6w lub prawnych
opiekun6w danego dziecka, w wysokoSci proporcjonalnej do okresu zgloszonej nieobecnoici dziecka. Z
zasizezeriem, i2 zgloszenie to musi nast4pii do godz. 8 rano w pierwszym dniu nieobecnoici dziecka.
W przypadku zgloszenia po wskazanym wyZej terminie zwrot nastQpuje od dnia nastgpnego.

6. Oplata stala pobierana jest co miesiqc, r6wnie2 w okesie przerwy ustalonej przez Dyrektora Zlobka.
W przypadku korzystania przez rodzicalopiekuna prawnego z innego 2lobka w okresie pnerwy ustalonej przez
Dyrektora alobka oplata stala wnoszona jest w zlobku zastgpczym. Oplata stala ulega zwrotowi jedynie
w przypadku urlopowania dziecka.

7. Kos^y zaj96 dodatkowych organizowanych w Zlobku ponosi rodzic (opiekun prawny) dziecka w pelnej
wysokoSci ustalonej przez Dyrektora Zlobka. Odplatno(i ta zawiera zwrol kosa6w organizacji zajgi. nie zawiera

rysku.

$ 20. l. Szczegolowe zasady okreilaj4ce terminy wnoszenia oplat za korzystanie z uslug Zlobkowych, spos6b
ich pobierani4 rozliczania oraz dokonywania zwrotu, okedla umowa zawarta pomigdry Dyrektorem Zlobka
a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka objgtego opiekq.

2. Oplaly, o kt6rych mowa w ust. I wnoszone s4 na rachunek bankowy Zlobka i odprowadzane na rachunek
Budzetu Miasla Bialystok.

Rozdzial 9.
GOSPODARKA FINANSOWA

S 21. l. Zlobek dziala na zasadach okreslonych dlajednostek budzetowych.

2. Gospodarka finansowa Zlobka prowadzona jest na podstawie rocmego planu finansowego opracowanego
zgodnie z zasadxni oke5lonymi w ustawie o finansach publicznych.

3. Zlobek posiada odrgbny rachunek bankowy.

4.alobek prowadzi ksiggowoS6 zgodnie z z*ladowym planem kont dla jednostek budzetowych, a takze
sporzqdza sprawozdawczoSd finansowq z uwzglgdnieniem klasyfikacji dochod6w i wydatk6w budzetowych.

Rozdzial 10.
NADZoR I KONTROLA

$ 22. l. Nadz6r nad dzialalnofci4 Zlobka sprawuje Prezydent Miasta Bialegostoku.

2. Kontrolg finansowq Zlobka przeprowadza Pterydent Miasta Bialegostoku poprzez swoje organy kontroli
i zgodnie z odrgbnymi przepisami.

3. Prezydent Miasta Bialegostoku sprawuje nadz6r nad dzialalno5ciq Zlobka popnez dokonywanie kontroli
i oceny jego dzialalnoSci oraz pracy Dyrektora, kt6ra w szczeg6lnoSci obejmuje:

l) warunki ijakoS6 opieki;

2) realizacjg zadaf statutowych;

3) prawidlowoSi gospodarowania mieniem:

4) gospodarkg fi nansow4.

$ 23. l. Kontrolg wewngtrm4 w Zlobku sprawujq: Dyrektor, Gl6wny Ksiggowy oraz pracownicy w granicach
pelnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Zlobka.

2. Szczeg6lowe zasady, tryb i terminy kontroli okeila Regulamin kontroli wewngtrznej Zlobka.

ld 248F I 568-321F -497 A-AAIE-1994AE89C781 Podpisany Strona6



Rozdzial 11.

POSTANOWIf, NIA KOiICOWE

$ 24. Ziobek prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z odrgbnymi przepisami.

$ 25. W sprawach nieuregulowanych w statucie maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie

obowi4zuj4ce.

$ 26. Zmiany i uzupelnienia Statutu mogE byi wprowadzone w trybie okre5lonym dlajego ustalenia.
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