
UCHWAŁA NR 506/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, zm. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 952 i 2270) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Żłobka w Namysłowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/315/14 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek 
w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 954), zmienionej uchwałą Nr 73/VII/15 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w Statucie Żłobka w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2015 r. poz. 1311), uchwałą Nr 25/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany w Statucie Żłobka w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 283), uchwałą 
Nr 269/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Statucie Żłobka 
w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 2353) oraz uchwałą Nr 397/VIII/21 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 
o nazwie Żłobek w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 1194) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. Zmienia się § 15 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez rodzica w terminie do 20. dnia każdego 
miesiąca, za miesiąc poprzedni.”. 

2. Zmienia się załącznik nr 1 do Statutu Żłobka w Namysłowie, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Zmienia się załącznik nr 2 do Statutu Żłobka w Namysłowie, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 506/VIII/22 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA W NAMYSŁOWIE 
na okres od …………..……… do ………..………… 

(nie dłużej niż do 31 sierpnia) 

I.  Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  
Data urodzenia  
PESEL dziecka, a w przypadku gdy 
nie nadano numeru PESEL – numer 
i seria dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

Adres zamieszkania 
(w myśl art. 25 Kodeksu cywilnego)  

II.  Dodatkowe dane dotyczące dziecka: 

1. Pobyt w żłobku: 

Ilość godzin dziennie …………….. w godzinach: od …………….. do …………….. 

2. Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: 

TAK    

NIE 

III.  Dane rodziców: 

 Matka Ojciec 
Imię i nazwisko rodzica   
Data urodzenia    
PESEL, a w przypadku gdy 
nie nadano numeru PESEL - numer 
i seria dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

  

Adres zamieszkania rodzica 
(miejscowość, ulica, nr domu, 
mieszkania) 
(w myśl art. 25 Kodeksu cywilnego) 

  

Adres poczty elektronicznej   
Nr telefonu kontaktowego   
Miejsce pracy lub pobierania nauki 
w szkole w lub w szkole wyższej   

IV.  Informacja o rodzeństwie dziecka ubiegającego się o przyjęcie do Żłobka: 

liczba rodzeństwa: ………………..  wiek rodzeństwa: ……………….. 

V.  Informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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VI.  Kryteria przyjęć: 
Spełnienie 
kryterium 

(proszę wstawić 
znak X przy 
wybranym 
wariancie) 

WYPEŁNIA 
DYREKTOR 

L. 
p. Nazwa kryterium Wartość 

punktowa 
Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium 

TAK NIE 
Liczba 

przyznanych 
punktów 

1. zamieszkiwanie na terenie 
Gminy Namysłów 

70 brak    

2. wielodzietność rodziny 
dziecka 

20  oświadczenie o wielodzietności 
rodziny dziecka 

   

3. niepełnosprawność dziecka 20  orzeczenie o niepełnosprawności    
7. dziecko posiada 

rodzeństwo,  
które aktualnie uczęszcza  
do Żłobka i będzie 
uczęszczało w roku,  
na który odbywa się 
rekrutacja 

1 brak    

8. zgłoszenie jednocześnie  
do Żłobka bliźniaków  
lub wieloraczków 

3 brak    

9. Dziecko, którego 
rodzic/rodzice są 
zatrudnieni lub pobierają 
naukę w szkole lub w szkole 
wyższej 
(w przypadku spełnienia 
kryterium przez oboje 
rodziców okoliczność tę 
ocenia się osobno wobec 
każdego z nich, a punkty 
przyznane na podstawie tej 
oceny są sumowane;  
w przypadku rodzica 
samotnie wychowującego 
dziecko ilość punktów jest 
podwajana) 

10 wystawione nie wcześniej niż 
1 miesiąc przed datą przedłożenia: 

-zaświadczenie z zakładu pracy/ 
zleceniodawcy o zatrudnieniu  
na podstawie umowy o pracę/ 
cywilno-prawnej, lub 

-zaświadczenie z uczelni  
o stacjonarnym systemie 
studiów/nauki, lub 

-zaświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, lub 

-aktualny wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej  
lub informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego 
lub oświadczenie 

   

SUMA (wypełnia dyrektor)  

VII.  Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
mojego dziecka, zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia, w celu przeprowadzenia procedury naboru dziecka do 
Żłobka w Namysłowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego („Kto składając 
zeznanie, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
8.”) niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 

  
  

……………………………….    ……………………………..……. 

 (miejscowość, data)      (czytelny podpis rodzica) 
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VIII.  Adnotacja Dyrektora Żłobka w Namysłowie dotycząca przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dziecka do 
Żłobka 

……………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………...…………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………… 
 
  
  

………………………………….    ……………………………..……. 

 (miejscowość, data)      (czytelny podpis Dyrektora Żłobka) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 506/VIII/22 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

KARTA AKTUALIZACYJNA PRZEDŁUŻAJĄCA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 
 

na okres od …………..……… do ………..………… 
(nie dłużej niż do 31 sierpnia) 

I.  Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  
Data urodzenia  
PESEL dziecka, a w przypadku gdy 
nie nadano numeru PESEL – numer 
i seria dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

Adres zamieszkania 
(w myśl art. 25 Kodeksu cywilnego)  

II.  Dodatkowe dane dotyczące dziecka: 

1. Pobyt w żłobku: 

Ilość godzin dziennie …………….. w godzinach: od …………….. do …………….. 

2. Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 

TAK    

NIE 

III.  Dane rodziców: 

 Matka Ojciec 
Imię i nazwisko rodzica   
Data urodzenia   
PESEL, a w przypadku gdy 
nie nadano numeru PESEL –numer 
i seria dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

  

Adres zamieszkania rodzica 
(miejscowość, ulica, nr domu, 
mieszkania) 
(w myśl art. 25 Kodeksu cywilnego) 

  

Adres poczty elektronicznej   
Nr telefonu kontaktowego   

IV.  Informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

V.  Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
mojego dziecka, zawartych w niniejszej karcie aktualizacyjnej, w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki 
w Żłobku w Namysłowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego („Kto składając 
zeznanie, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
8.”) niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 

  
  

………………………………….    ……………………………..……. 

 (miejscowość, data)      (czytelny podpis rodzica) 
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