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UCHWAŁA NR XVIII/234/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i poz. 1571) oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, poz. 60 i poz. 730) Rada Miejska w Suwałkach uchwala,
co następuje:
§ 1. § 3 załącznika do uchwały nr XLII/524/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1095 i poz. 5158)
otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Suwałk.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka, zwany dalej
„wnioskiem”, złożony do dyrektora żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych nie wcześniej niż
z chwilą, kiedy dziecku zostanie nadany numer PESEL.
3. Przyjęcia dzieci odbywają się przez cały rok, na bieżąco, w miarę posiadania wolnych miejsc.
4. Dzieci do grup zapisywane są według ich zbliżonego wieku, w oparciu o ich rozwój
psychofizyczny.
5. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawnych.
6. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do żłobka oraz określa się liczbę punktów
za spełnienie każdego z nich:
1) rodzice/opiekunowie prawni posiadają Suwalską Kartę Mieszkańca:
a) jeden z rodziców/opiekunów prawnych – 50 punktów,
b) oboje rodziców/opiekunów prawnych – 100 punktów,
c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 100 punktów;
2) oboje rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujący dziecko rodzic/opiekun prawny
są zatrudnieni/jest zatrudniony lub wykonują/wykonuje inną pracę zarobkową lub uczą się/uczy się
w trybie dziennym – 50 punktów;
3) jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową lub uczy
się w trybie dziennym – 25 punktów;
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4) dziecko, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10 punktów;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek pochodzi z rodziny wielodzietnej – 10 punktów.
7. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6 do wniosku dołącza się
następujące dokumenty:
1) oświadczenie
o posiadaniu
......................../........................;

Suwalskiej

Karty

Mieszkańca

o numerach/numerze

2) oświadczenie o posiadaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
albo odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
3) dokumenty potwierdzające/dokument potwierdzający zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub
naukę w trybie dziennym;
4) oświadczenie lub zaświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności
wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności.
8. W przypadku niedołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 7, dyrektor żłobka
wzywa rodziców/opiekunów prawnych do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym
terminie.
9. W przypadku nieprzedłożenia, w wyznaczonym przez dyrektora żłobka terminie, dokumentów
potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że dane kryterium nie zostało
spełnione.
10. Dyrektor żłobka ma prawo żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedłożenia do wglądu,
w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych
w ust. 6.
11. Dyrektor żłobka lub osoba przez niego upoważniona ustala – osobno dla każdego wniosku
– liczbę punktów za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 6 i wpisuje na listę dzieci oczekujących
na przyjęcie do żłobka.
12. Dyrektor żłobka sporządza w czerwcu każdego roku listę dzieci przyjętych do żłobka od miesiąca
września danego roku, uwzględniając sumę punktów za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 6.
W przypadku, gdy taką samą sumę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku, o przyjęciu
decyduje kolejność złożenia wniosku.
13. O kolejności przyjęć do żłobka na miejsce zwalniane w ciągu roku – w przypadku, gdy taką samą
sumę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku – decyduje wiek dziecka, którego dotyczy
wniosek, odpowiadający wiekowi dzieci w grupie rozwojowej w żłobku, w której zwolniło się miejsce,
a w przypadku dzieci w tym samym wieku – kolejność złożenia wniosku.
14. Rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte do żłobka, zobowiązany jest do
zawarcia z dyrektorem żłobka umowy o świadczenie usług przez żłobek, w terminie wskazanym przez
dyrektora żłobka.
15. O przyjęciu do żłobka dziecka, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 decyduje dyrektor żłobka,
w zależności od warunków i możliwości, jakimi dysponuje żłobek.
16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego
dziecka, na czas jego nieobecności inne dziecko, pod warunkiem, gdy:
1) nieobecność dziecka trwa dłużej niż dwa miesiące;
2) dziecko znajduje się na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka;
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3) pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a dyrektorem żłobka została zawarta umowa
o świadczenie usług przez żłobek, zawarta na czas nieobecności innego dziecka w żłobku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego
w Suwałkach
Uchwałą nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia
publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, z dniem 1 września 2011 r.
utworzono Żłobek Miejski w Suwałkach, w którym obecnie funkcjonuje 327 miejsc dla dzieci w wieku
do lat 3. Siedziba ww. jednostki znajduje się przy ul. Kamedulskiej 3 w Suwałkach, natomiast działalność
żłobka prowadzona jest przy ul. Kamedulskiej 3 w Suwałkach, ul. gen. Władysława Andersa 10
w Suwałkach oraz ul. Kościuszki 6 w Suwałkach.
W uchwale nr XLII/524/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 lutego 2018 r. (z późn. zm.),
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) określone zostały warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem
preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych.
W celu usprawnienia zasad przyjęć dzieci do jednostki wprowadzono kryteria przyjęcia dzieci do żłobka
oraz liczbę punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.
Kryteria naboru dzieci do żłobków wprowadzono m.in. w Warszawie, Białymstoku i Wrocławiu.
Według stanu na dzień 29 stycznia 2020 r. na przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Suwałkach oczekuje
241 dzieci. Wprowadzenie kryteriów i punktacji za ich spełnianie zwiększy szansę rodziców pracujących
na objęcie dzieci opieką żłobkową oraz pozwoli na zaspokojenie lokalnych potrzeb społecznych.
Ww. uchwała nie powoduje skutków finansowych.

