
UCHWAŁA NR XXIII/558/08 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 24 września 2008 r. 
 

 

 

w sprawie uchylenia Statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta 

Radtkego 23, zatwierdzonego Uchwałą rady Miasta Nr XIII/490/99 

oraz zatwierdzenia nowego Statutu Żłobka „Niezapominajka” w 

Gdyni 

 
 

 
Działając na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01 

poz. 1591 z późn. zmianami), art. 11 ust. 3, art. 39 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z 2007 r. z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 

1. Uchyla się Statut Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, 

zatwierdzony Uchwałą rady Miasta Nr XIII/490/99 z dnia 24 listopada 1999 r., 

2. Zatwierdza się Statut Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, 

którego brzmienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 2 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

dr inż. Stanisław Szwabski 



                                    Załącznik Nr 1 

     do Uchwały Nr XXIII/558/08 

 Rady Miasta Gdyniz 24.09.2008 r. 

 
 

STATUT  

ŻŁOBKA „NIEZAPOMINAJKA” 

 

 

§ 1 
Żłobek działa na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity: 

Dz.U. Nr 14, poz. 89 z  2007 r. z późn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 

poz. 1591 z  2001 r. z późn. zm.) 

3. Ustawy  o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 249 z 2005 poz.2104 z późn. 

zmianami) 

4. Uchwały Nr XIII/490/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie 

zmiany formy organizacyjnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Żłobka 

„Niezapominajka” 

5. Niniejszego statutu. 

§ 2 

 

1.  Żłobek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie jednostki 

    budżetowej, dla którego organem założycielskim jest Gmina Gdynia. 

2.  Żłobek wpisany jest do  rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez  

    Wojewodę Pomorskiego. 
 

§  3 

 

1. Siedziba żłobka mieści się w Gdyni, przy ulicy Wójta Radtkego 23. 

2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Gdynia. 

 

 

CELE, ZADANIA I ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK 

 

 

§ 4 

 

1. Celem funkcjonowania Żłobka są świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem 

działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem zdrowym  od 6-go miesiąca życia do 3 lat. 

2. Do zadań Żłobka należy w szczególności  

a/ zapewnienie dzieciom:  

- opieki wychowawczej i pielęgniarskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

działań profilaktycznych 

- warunków pełnego bezpieczeństwa 

- zajęć wychowawczych i dydaktycznych uwzględniających właściwy rozwój 

psychomotoryczny dziecka 

- wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka 



- racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe                                                                     

odpowiadające  normom fizjologicznego zapotrzebowania w  żywieniu dzieci. 

 

 

 

b/ prowadzenie adresowanej do rodziców systematycznej działalności w kierunku 

szerzenia oświaty zdrowotnej i  promocji zdrowia. 

c/ współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia 

metod żywienia i pielęgnacji zwłaszcza dla dzieci do 1-go roku życia. 

 

 

 

§ 5 

 

1. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzice lub opiekunowie ponoszą  odpłatność, obejmującą  
koszt wyżywienia oraz miesięczną opłatę stałą. 

2. Wysokość opłat i zasady opłat  ustala Rada Miasta Gdyni. 

3. Każde dziecko korzystające ze świadczeń Żłobka winno być przyprowadzane i odbierane 

przez rodziców ( prawnych opiekunów dziecka ) lub przez pisemnie upoważnioną przez 

nich osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

 

 

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA  ŻŁOBKA 

 

 

§ 6 

 

Organami zakładu są: 
1. Kierownik Żłobka 

2. Rada Rodziców 

§ 7 

 

Kompetencje organów. 

 

1. Kierownik Żłobka:  

 

- powoływany jest na stanowisko w drodze postępowania konkursowego na 

okres 5 lat. 

- kieruje działalnością żłobka i reprezentuje Żłobek na zewnątrz 

- uzgadnia z organem, który utworzył Żłobek, zasady organizacji placówki 

- jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka, dokonuje wszelkich 

czynności w ramach stosunków pracy z pracownikami Żłobka, określa 

szczegółowy zakres odpowiedzialności i obowiązków dla personelu          

- jest odpowiedzialny za prawidłową organizację pracy 

- ustala regulamin porządkowy Żłobka, który podlega zatwierdzeniu przez 

Prezydenta Miasta Gdyni 

- jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej 

      -    współpracuje z  Radą Rodziców i może uczestniczyć w posiedzeniach Rady  

            z głosem doradczym 



 

2. Rada Rodziców:  

- wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców  

- reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka  

- jest organem wnioskującym i doradczym dla kierownika Żłobka 

- ściśle współpracuje z personelem Żłobka w celu stworzenia jak najlepszych 

warunków dla dzieci przebywających w Żłobku 

 

§ 8 

 

1. Rodzice dziecka ( opiekunowie prawni ) maja prawo do: 

- uzyskiwania informacji na temat planu pracy w grupach 

- uzyskiwanie informacji na temat rozwoju psycho-fizycznego dziecka 

- wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka, pracy 

pracowników i kierownika Żłobka 

 

 

§ 9 

 

 

1.  Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy. 

2.  Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 17.00. 

3. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez kierownika 

Żłobka. 

4. Ramowy rozkład  dnia uwzględnia: 

a/  godziny posiłków 

b/ zajęcia i zabawy w Żłobku 

c/ godziny odpoczynku 

 

 

§ 10 

 

1. W Żłobku tworzy się cztery grupy dziecięce na ogólną liczbę do 100 miejsc z podziałem na                  

grupy wiekowe:  

             I   grupa              6  m-cy    -    1 rok        

            II   grupa      1 rok 1 m-c      -    1 rok 5 m-cy 

           III   grupa      1 rok 6 m-cy    -    2 lata 

            IV  grupa      2 lata 1 m-c      -    3 lata 

2.   Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od liczby pracowników medycznych i 

pracowników obsługi 

3.   Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok w miarę istnienia wolnych miejsc w 

Żłobku. 

 

 

 



GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 11 

 

 

1.  Żłobek jest jednostką budżetową, prowadzi gospodarkę finansową na podstawie Ustawy   

     o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. 

2.  Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest roczny plan dochodów  

     i wydatków zwany  planem finansowym. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 12 

 

1. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Gdyni. 

2. Szczególne zasady i tryby wykonywania nadzoru określają odrębne przepisy. 

3. Żłobek gospodaruje przekazanym w nieodpłatne użytkowanie mieniem komunalnym 

zapewniając jego należytą ochronę, jak również właściwe wykorzystanie. 

4. Żłobek prowadzi, udostępnia i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

 

 

§ 13 

 

W Żłobku mogą być prowadzone praktyki zawodowe przygotowujące do praktycznego 

wykonywania zawodu pielęgniarki, opiekunki dziecięcej i dietetyczki. 

 

 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

ustaw i przepisy wydane na ich podstawie, Kodeks Pracy z przepisami wykonawczymi, a 

także przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 


