
  

UCHWAŁA NR XLVII/836/2022 

RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2021, poz. 75 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021, poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr V/71/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie 

nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 692, 

z 2020r. poz. 749) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W terminie od dnia 1 maja do dnia 15 maja prowadzona jest weryfikacja Kart zgłoszenia do żłobka oraz 

wymaganych dokumentów przez Komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora żłobka”, 

b) ust 11. otrzymuje brzmienie: 

„11. Losowanie przeprowadza Komisja rekrutacyjna, w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego”; 

2) w § 5 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W okresie zamknięcia żłobka z powodu miesięcznej przerwy urlopowej nie pobiera się opłat za usługi 

żłobkowe. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających ze żłobków zastępczych uiszczają opłaty za 

pobyt i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami.”; 

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jan Kaczanowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 marca 2022 r.
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Załącznik 

do uchwały Nr XLVII/836/2022 

Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lutego 2022r. 

Kryteria, punkty rekrutacyjne oraz dokumenty potwierdzające daną sytuację 

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację 

1 
Wielodzietność rodziny 

dziecka 

3 dzieci – 20 pkt, 

każde kolejne 

dziecko po 5 pkt 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub 

o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny 

przez kandydata do żłobka 

2 
Niepełnosprawność 

w rodzinie dziecka 

Jedna osoba w 

rodzinie – 20 pkt, 

każda kolejna osoba 

po 5 pkt. 

Oświadczenie o niepełnosprawności poniżej 16 roku 

życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu 

niepełnosprawności. 

3 

Posiadanie aktualnej 

Gorzowskiej Karty 

Mieszkańca lub 

wskazanie w zeznaniu 

rocznym (PIT) za 

ostatni rok podatkowy 

miejsca zamieszkania - 

Miasto Gorzów 

Wielkopolski 

Jeden rodzic 

 – 20 pkt; 

Obydwoje rodziców 

– 40 pkt; 

Samotne 

wychowywanie 

dziecka – 30 pkt 

Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty 

Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie 

roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu. 

4 
Samotne wychowanie 

dziecka w rodzinie 
10 pkt 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

5 

Obydwoje rodzice/ 

samotny rodzic 

pracujący w pełnym 

wymiarze lub uczących 

się w systemie 

dziennym 

8 pkt. 

- Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające 

zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu 

pracy – do wglądu; 

- Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni 

potwierdzające naukę w systemie 

dziennym – do wglądu; 

- W przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej dokument potwierdzający jej 

prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG) - do 

wglądu; 

- W przypadku innej formy zatrudnienia dokument 

potwierdzający – do wglądu. 

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. 
Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie 

zastępczej 

7 

Dziecko, którego 

rodzeństwo aktualnie 

uczęszcza do danej 

placówki lub 

zgłoszenie w 

aktualnym naborze  

jednocześnie dwojga 

lub więcej dzieci 

Rodzeństwo – 5 pkt; 

Każde kolejne 

dziecko – 2 pkt. 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej 

placówki 

8 

Dziecko, którego 

dotyczy wniosek 

poddane zostało 

obowiązkowym 

szczepieniom 

ochronnym lub które ze 

względów zdrowotnych 

stwierdzonych przez 

30 pkt. 

Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane 

obowiązkowym szczepieniom ochronnym 

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub 

zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn 

zdrowotnych. 
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lekarza nie może zostać 

zaszczepione, zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia 

z dnia 18 sierpnia 

2011r. w sprawie 

obowiązkowych 

szczepień 
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