
    UCHWAŁA NR  ……………   Projekt  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia ………………………..  
 

w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „ KRASNAL” w Białobrzegach. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1), art. 8 ust. 1 pkt.1 i ust. 2  ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157)                           
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                        
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2),  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

 
§ 1.  Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Publiczny Żłobek „KRASNAL”                                
w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Marii Konopnickiej 1,                                               
26 – 800 Białobrzegi. 
§ 2. Rozpoczęcie działalności statutowej Publicznego Żłobka „ KRASNAL” w Białobrzegach 
nastąpi 1 września 2017 r. 
§ 3. Publiczny Żłobek „ KRASNAL” w Białobrzegach  zostanie wyposażony w mienie 
stanowiące własność Gminy Białobrzegi, które zostanie przekazane wraz z dokumentacją. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
§ 5. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948,                  
z 2017 r. poz. 730. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260,                 
z 2017 r. poz. 191, poz. 659. 



Uzasadnienie 
 

         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa:       
zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki 
świadczonych usług, kwalifikację osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki 
oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. W myśl przepisów ustawowych 
opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, może być organizowana w formie żłobka, który mogą 
tworzyć i prowadzić gminy w formie gminnych jednostek budżetowych.        
 Organem założycielskim  Żłobka będzie Rada Miasta i Gminy Białobrzegi natomiast 
organem prowadzącym będzie Gmina Białobrzegi w formie gminnej jednostki budżetowej. 
Naczelnym zadaniem funkcjonowania gminy jest zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty i to zadanie należy traktować jako zadanie własne gminy. Jedną z tych potrzeb jest 
edukacja i wychowanie. W związku z tym planowany żłobek będzie stanowił kolejny element 
realizacji tego zadania. Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej podniesie 
wskaźnik atrakcyjności gminy, poprawi komfort i warunki życia młodego pokolenia dając 
większe szanse rozwoju osobistego i zawodowego. Pierwsza tego typu placówka w 
Białobrzegach to także podniesienie jakości świadczonych usług przez gminę. Uruchomienie 
pierwszego w Gminie żłobka wspieranego przez samorząd umożliwi powrót na rynek pracy 
po urlopie macierzyńskim rodzicom, którzy będą chcieli połączyć wykonywanie obowiązków 
zawodowych z opieką  nad dziećmi. Żłobek będzie świadczył usługi zgodnie z art. 10 ww. 
ustawy, czyli będzie zapewniał warunki bytowe dzieciom zbliżone do warunków domowych, 
gwarantował właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną oraz prowadził zajęcia 
uwzględniając rozwój psychomotoryczny dzieci.  
 
 

 
 

 

 


