
UCHWAŁA NR VI/86/19
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 409) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały nr XLII/779/17 
Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dzieci do żłobka, z wyłączeniem grup żłobkowych objętych Projektem, o którym mowa w § 111,  
przyjmowane są według następujących kryteriów:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Olsztynie,
2) oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się 
w systemie dziennym,
3) przynajmniej jeden z rodziców jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub 
całkowicie niezdolną do pracy, natomiast drugi z rodziców pracuje zawodowo w pełnym wymiarze czasu 
pracy lub uczy się w systemie dziennym,
4) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy lub uczy się w systemie dziennym.
5) złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, pisemnego oświadczenia o odbyciu przez dziecko 
ubiegające się o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiazkowych szczepień ochronnych (t.j. 
Dz.U. z 2018r. poz. 753 ze zm.)
2. W pierwszej kolejności pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1, do żłobka 
przyjmowane są:
1) dzieci kontynuujące pobyt w żłobku,
2) dzieci niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana orzeczeniem 
o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im 
korzystanie ze żłobka,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).
3. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok 
życia.”

2. po § 11 dodaje się § 111 w brzmieniu:
„§ 111. 1. W okresie realizacji przez Miasto Olsztyn „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej 
rodziców” – na podstawie umowy nr RPWM.10.4.00-28-0025/18-00 z dnia 28 grudnia 2018r. 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do grup żłobkowych objętych 
projektem będą przyjmowane dzieci według następujących kryteriów:
1) miejscem zamieszkania przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest Olsztyn,
2) przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka powraca do pracy po urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim, lub jest bezrobotne lub bierne zawodowo.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do grup objętych Projektem, pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych  
w ust. 1, mają:
1) dzieci z niepełnosprawnościami,
2) dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych mają orzeczoną 
niepełnosprawność,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Robert Szewczyk
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