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STATUT 

Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Miejski Zespół Żłobków, zwany dalej „Zespołem” jest gminną jednostką budżetową 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 

lat. 

2. Zespół działa na podstawie: 

1) ustawy z  dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z poźn. zm.) 

 oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Zespołu i obszarem jego działania jest Miasto Rzeszów. 

2. Organem założycielskim Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie jest Gmina Miasto 

Rzeszów. 

 

§ 3 

Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej. 

 

§ 4 

1. W skład Zespołu wchodzą następujące żłobki: 

1) Żłobek Nr 1 WESOŁY MIŚ w Rzeszowie, ul. Piękna 18  

2) Żłobek Nr 3 KRZYŚ w Rzeszowie, ul. Rataja 6a  

3) Żłobek Nr 5 KAROLINKA  w Rzeszowie, ul. Wołyńska 4  

4) Żłobek Nr 7 CALINECZKA w Rzeszowie, ul. Zielona 7  

5) Żłobek Nr 8 KAJTEK w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 3b  

6) Żłobek Nr 9 PUCHATEK w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20b  

7) Żłobek Nr 10 RUMCAJS w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 19  

8) Żłobek Nr 11 SŁONECZKO w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 22  

9) Żłobek Nr 12 ŻWIREK i MUCHOMOREK w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 73  

 

 



 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zespołu 

 

§ 5 

 

Celem Zespołu jest zapewnienie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi w wieku 

od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 

rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym – 4 rok życia. 

 

§ 6 

 

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) koordynowanie bieżącej pracy Żłobków wchodzących w skład Zespołu, 

2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobków,  

3) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Żłobki wchodzące w skład 

Zespołu,  

4) obsługa administracyjna i finansowa Żłobków wchodzących w skład Zespołu,  

5) prowadzenie spraw osobowych, socjalnych, techniczno-eksploatacyjnych, 

zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

7) prowadzenie  procesu rekrutacji do Żłobków,  

8) gospodarowanie powierzonym mieniem,  

9) wyposażanie Żłobków w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji 

zadań, 

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Rzeszowa w zakresie realizacji 

zadań Zespołu. 

2. Zespół Żłobków prowadzi obsługę Żłobków pod względem: 

1) administracyjnym,  

2) finansowym,  

3) organizacyjnym,  

4) kadrowym. 

Rozdział 3 

Organizacja wewnętrzna 

 

§ 7 

1. Zespołem Żłobków kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który jest przełożonym 

wszystkich pracowników Zespołu.  

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Żłobków.  

3. Prezydent Miasta Rzeszowa nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz 

wykonuje wobec niego wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.  

4. Dyrektor działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa.  

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Zespołu. 

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zespołu. 

7. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa pracownikom Zespołu w zakresie przez siebie 

ustalonym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.  

8. Dyrektor może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące zasady 

funkcjonowania i ustrój wewnętrzny Zespołu.  



9. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Zespołu określa  regulamin 

organizacyjny nadawany przez Dyrektora.  

10. Za realizację regulaminu organizacyjnego Zespołu odpowiada Dyrektor.  

11. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Zespołu określa jego 

Dyrektor. 

 

Rozdział 4 

Warunki przyjmowania dzieci 

 

§ 8 

1. Statuty poszczególnych Żłobków regulują:  

1) warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin 

wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych,  

2) zasady wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka 

w Żłobku, 

3) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku. 

 

 

Rozdział 5 

Organizacja Zespołu 

 

§ 9 

1. W strukturze Zespołu wyodrębnia się piony organizacyjne: 

1) Opiekuńczo-Wychowawczy i Edukacyjny 

2) Administracyjny. 

2. W skład pionów, o których mowa w ust. 1, jako wewnętrzne komórki organizacyjne Zespołu 

wchodzą: 

1) w pionie Opiekuńczo-Wychowawczym i Edukacyjnym -  żłobki, 

2) w pionie Administracyjnym - sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. 

3. Żłobki realizują  bezpośrednio  zadania  Zespołu  w  zakresie  funkcji opiekuńczej, 

wychowawczej i edukacyjnej. 

4.  Samodzielne stanowiska pracy i sekcje wykonują zadania administracyjne, gospodarcze  

i obsługi Zespołu. 

 

§ 10 

 

1. Szczegółową strukturę Zespołu, zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych 

oraz podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze 

i samodzielne określa regulamin organizacyjny. 

2. Regulamin organizacyjny Zespołu ustala Dyrektor. 

 

Rozdział 6 

Zasady gospodarki Zespołu 

 

§ 11 

 

1. Zespół gospodaruje przekazaną mu w zarząd częścią mienia komunalnego oraz 

przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania, na 

zasadach określonych w prawie budżetowym, w oparciu o roczne plany finansowe. 



2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera zestawienie przewidywanych dochodów  

i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych Zespołu, w tym 

również wydatków na pokrycie kosztów jego funkcjonowania. 

3. Realizacja planu finansowego Zespołu następuje na zasadach określonych dla jednostki 

budżetowej w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

§ 12 

 

 

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa za pośrednictwem 

Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 


