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W zwi ązku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice, zawartym w pi ś mie 

znak BRM.0012.1.1.2017.PS z dnia 02.12.2016 r., w  za łą czeniu  przesy łam „Informacj ę  do punktu 3 

porz ądku obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 3 stycznia 2017  r.  dotycz ą cą  Kontroli  dzia łalności Prezydenta 

Miasta Katowice w zakresie  zadań  realizowanych przez Wydzia ł  Polityki Spo łecznej: nadzór merytoryczny 

nad dzia łalnością  Żłobka Miejskiego. 

Z  powa żaniem 

Za łą czniki:  

Informacja Prezydenta Miasta Katowice 

do punktu 3 porz ądku obrad 

posiedzenia KR w  dniu  03.01.2017 r. 

Do wiadomo ści:  

- Sekretarz Miasta Katowice 

Prowadz ący sprawę :  Beata Gajewska  - Pilch/Wydzia ł  Polityki  Spo łecznej 
tel. 32 2593723 
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INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA  KATOWICE 
do punktu 3 porzqdku obrad posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej w dniu 3 stycznia 2017 r. 

Kontrola dzia łalności Prezydenta  miasta Katowice   
w zakresie zadań  realizowanych  przez Wydzia ł  Polityki  Spo łecznej:  

nadzór merytoryczny  nad  dzia łalnościq Żłobka  Miejskiego.  

I 	Ogólne informacje  o jednostce 

Żłobek Miejski  dzia ła  na podstawie  następuj ących  przepisów prawnych: 

1. ustawy  z  dnia 4 lutego 2011  r.  o opiece nad dzie ćmi  w  wielu do lat 3  (t.j.  Dz.  U.  z  2016  r., 

poz 157), 

2. rozporz ądzenia Ministra  Pracy  i Polityki Spo łecznej  z  dnia 10  lipca  2014 r.  w sprawie 

wymaga ń  lokalowych i  sanitarnych  jakie musi spe łnia ć  lokal, w  którym ma  być  prowadzony 

żłobek lub klub dzieci ęcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925), 

3. rozporz ądzenia Ministra Pracy  i Polityki Spo łecznej  z  dnia 25  marca  2011 r. w sprawie 

zakresu programów  szkole ń  dla opiekuna w żłobku lub klubie  dzieci ęcym,  wolontariusza 

oraz dziennego  opiekuna  (Dz. U. z 2011  r.  Nr 69, poz. 368), 

4. uchwa ły Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Żłobka Miejskiego (Statut wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwa łą  
Nr XXIII/475/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016 r.). 

5. uchwa ły Nr XXIX/654/12 Rady Miasta  Katowice  z dnia 28 listopada 2012  r.  w sprawie 

przyj ęcia planu nadzoru nad  żłobkami, dzia łaj ącymi  na terenie miasta Katowice, 

Zgodnie z postanowieniami art. 26 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  cytowanych  wyżej  przepisów  wykonawczych do 

ww. ustawy z dniem 21.12.2011 r. Prezydent  Miasta  Katowice dokona ł  wpisu Żłobka Miejskiego do 

„Rejestru żłobków i klubów dzieci ęcych"  dzia łaj ących  na terenie miasta Katowice pod numerem 

3/2011. 

Zgodnie z zadaniami  okre ś lonymi  w Statucie Żłobek Miejski ma  na  celu  zapewnienie  opieki 

nad zdrowymi  dzie ćmi  pe łnosprawnymi i niepe łnosprawnymi od uko ńczenia 20  tygodnia życia 

do lat  3. 

Zadania Żłobka są  realizowane m.in. przez: 

zapewnienie dzieciom opieki w  warunkach  bytowych zbli żonych do  warunków  domowych, 

zagwarantowanie dzieciom w ła ściwej opieki piel ęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez 

prowadzenie zaj ęć  zabawowych  z elementami edukacji, z uwzgl ędnieniem indywidualnych 

potrzeb dziecka, a w  przypadku dziecka  niepełnosprawnego  - ze  szczególnym 
uwzgl ędnieniem rodzaju  niepe łnosprawno ści, 

. troskę  o  stan zdrowia i  prawid łowy  rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im w ła ściwej 

opieki, wyrabianie  nawyków  higieny  życia  codziennego oraz  prowadzenie  zaj ęć  
ogólnorozwojowych, 

. troskę  o  rozwój  umys łowy dzieci, wyrabianie orientacji,  elementarnych  stosunków 

wielkości,  przestrzeni  i czasu, rozwijanie  myś lenia, mowy oraz  zapoznanie  z otaczaj ącym 
ś rodowiskiem  i przyrod ą , 

. kszta łtowanie  postaw  spo łecznych  przez przyzwyczajanie dzieci do  zgodnego wspó łżycia 

i wspó łdzia łania w  zespole rówie ś ników,  budzenie i rozwijanie uczu ć  przywi ązania 

i życzliwo ści, 
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rozwijanie wyobra źni i wra ż liwo ści estetycznej dzieci, uzdolnie ń  przez ró żne formy 
dzia łalno ści oraz troski o estetyk ę  otoczenia, 

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu, 

zapewnienie dzieciom prawid łowego żywienia, 

• przestrzeganie zasad epidemiologicznych. 

II. 	Dane liczbowe 

Aktualnie Żłobek Miejski sprawuje opiek ę  nad dzie ćmi w 11 Oddzia łach zlokalizowanych 

na terenie Miasta Katowice. 

Na przestrzeni ostatnich lat liczba miejsc w Żłobku Miejskim stale ros ła, co obrazuj ą  dane 
przedstawione poni żej, pokazuj ące jak na przestrzeni ostatnich lat kszta łtowa ła si ę  ilo ści miejsc 

opieki w miejskich placówkach żłobkowych: 

• 2007 r. - 385 miejsc 

• 2008 r. - 450 miejsc 

• 2009 r. - 480 miejsc 

• 2010 r. - 530 miejsc 

• 2011 r. - 549 miejsc 

• 2012 r. - 619 miejsc 

• 2013 r. - 619 miejsc 

• 2014 r. - 619 miejsc 

• 2015 r. - 649 miejsc 

• 2016 r. - 789 miejsc 

W roku bie żącym uruchomiono 140 miejsc opieki z czego w Oddziale przy 

ul. Uniwersyteckiej 90 miejsc oraz w nowo utworzonym Oddziale przy ul. Marcinkowskiego 

50 miejsc. 

Wszystkie miejsca w Oddzia łach Żłobka Miejskiego s ą  wykorzystane. 

III. 	Zasady i procedury przyj ęć  dzieci do Oddzia łów Żłobka Miejskiego 

W celu stworzenia jawnych, przejrzystych i łatwo dost ę pnych dla ka żdego mieszka ń ca zasad 

naboru dzieci w wieku do lat 3 do Żłobka Miejskiego w Katowicach, jak równie ż  w zwi ą zku 

z konieczno ści ą  ustalenia zapotrzebowania na opiekę  żłobkow ą  w naszym mie ście, 

usystematyzowania listy oczekuj ących na przyj ęcie do Oddzia łów Żłobka Miejskiego, z dniem 

12 marca 2012 r. wdrożono system elektronicznego zapisu do Oddzia łów Żłobka Miejskiego, 

dostępny z poziomu strony internetowej Żłobka: www.zlobek.katowice.pl . System funkcjonuje 

w trybie ci ągłym (umo ż liwia dokonanie zapisu dziecka przez ca ły rok), porz ądkuj ąc list ę  z łożonych 

wniosków wed ł ug zdefiniowanych kryteriów oraz daty ich z ło żenia. 

Zasady przyj ęć  dzieci na terenie Miasta Katowice zosta ły oparte o kryteria punktowe, ustalone 

wspólnie z Wydzia łem Polityki Spo łecznej oraz zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Katowice, 

które przede wszystkim maj ą  na celu wsparcie sta łych mieszka ń ców naszego miasta. 

Dzięki wdro żeniu systemu: 

1) rodzice dzieci uzyskali proste i przejrzyste narz ędzie, umo ż liwiaj ące z łożenie wniosku 

i jego sta łe monitorowanie, a ponadto: 

system stwarza bardzo przejrzyst ą , jednolit ą  sytuacj ę  dla wszystkich rodziców dzieci 

oczekuj ących na przyj ęcie, a poprzez pe ł n ą  transparentno ść  umo ż liwia ka żdemu z nich 

ś ledzenie wniosku swojego dziecka oraz ewentualnie zg łaszanie uwag i zastrze że ń , 

Żłobek Miejski pozyska ł  bardzo dobre (wieloaspektowe) i przejrzyste dane statystyczne, 



Oddział  Żłobka  Miejskiego 

przy  ul.  Ciesielskiej  1 

przy  ul.  Ligonia  43 

przy  ul.  Szeptyckiego  1 

przy  ul.  Bytomskiej  8A 

przy  ul.  Wojciecha 23A 

przy  ul.  Zadole  24A 

przy  ul.  Ordona  3A 

• system umo ż liwia łatwe szeregowanie wniosków pod k ątem ró ż nych kryteriów 

(alfabetycznie, wg Oddzia łów, kolejno ści zgłosze ń , daty deklarowanego przyj ęcia dziecka 

itp.). 	Jednocze śnie 	system, 	poprzez 	zastosowanie 	odpowiednich 	narz ądzi 

weryfikacyjnych, wyeliminowa ł  wnioski sk ładane podwójnie (wielokrotnie), 

• system umo ż liwia łatwą  komunikacj ę  z rodzicami lub grupami rodziców umo ż liwiaj ą c 

wys łanie jednakowego komunikatu do okre ś lonej grupy osób, 

• system jest nieustannie modyfikowany, zgodnie z potrzebami Żłobka Miejskiego, 

zgłaszanymi na podstawie obserwacji funkcjonowania poszczególnych modu łów 

(np. przez dodawanie nowych funkcji, u łatwiaj ących ś ledzenie statystyki). 

Zgodnie z § 2 pkt. 21. Regulaminu zapisów elektronicznych do Oddzia łów Żłobka Miejskiego 

w Katowicach do dnia 15 czerwca ka żdego roku Żłobek na podstawie danych z dnia 30 maja 

przygotowuje i po weryfikacji Wydzia łu nadzoruj ącego, publikuje - w terminie do dnia 15 czerwca 

ka żdego roku - list ę  dzieci zakwalifikowanych do obj ęcia opiek ą  żłobkową  od dnia 1 wrze śnia. 

Niezale żnie od powy ższego, w miarę  zwalniania si ę  miejsc, przyj ęcia dzieci s ą  realizowane 

sukcesywnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu zapisów elektronicznych do Oddzia łów 

Żłobka Miejskiego oraz pozycj ą  wniosku, wynikaj ą cą  z listy oczekuj ących, przy uwzgl ędnieniu 

wolnych miejsc w danej grupie wiekowej. 

IV. Czynno ści nadzorcze realizowane  przez Wydzia ł  Polityki  Społecznej Urzędu Miasta 

Katowice w 2016  r. 

Czynno ści nadzorcze zosta ły przeprowadzone na podstawie art. 54 - 56 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dzie ćmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157) i uchwa ły 

Nr XXIX/654/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyj ęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, dzia łaj ącymi na terenie miasta Katowice oraz  ww.  upowa ż nienia Prezydenta 

Miasta Katowice. 

Czynno ści nadzorcze wykonywane były wyrywkowo i wynika ły z obowi ązuj ących przepisów lub 

wą tpliwo ściach powstaj ących w ich trakcie. 

Zakres czynno ści  nadzorczych: 

Czynno ści nadzorcze obejmowa ły zakres i warunki świadczonej opieki i zgodnie z art. 56 

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), 

były przeprowadzone przez osob ę  upowa ż nion ą  przez Prezydenta Miasta Katowice, która posiada 

upowa żnienie w szczególno ści do: 

1) wstępu na teren nieruchomo ści, obiektu, lokalu lub ich cz ęści w dniach i godzinach, 

w których dzia łalno ść  jest wykonywana lub powinna być  wykonywana; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyja śnie ń , okazania dokumentów lub innych no śników 

informacji oraz udost ępnienia danych maj ących zwi ązek z przedmiotem nadzoru; 

3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanym żłobku. 

Lp. 
Termin przeprowadzonych 

czynności nadzorczych 
1 08-16.03.2016 r. 

2 17.03.2016 r. 

3 13.04.2016 r. 

4 19.04.2016 r. 

5 11.05.2016 r. 

6 20.05.2016 r. 

7 02.06.2016 r. 

3 



8 22.07.2016 r. przy ul. Uniwersyteckiej 15 

9 27.07.2016 r. przy ul. Marcinkowskiego 13 

10 29.07.2016 r. przy ul. Tysiąclecia 45 

11 08.09.2016 r. przy ul. Grzegorzka 2 

Bezpo ś rednio po zako ń czeniu czynno ści nadzorczych przygotowano i  przekazano 

wyst ąpienie  pokontrolne, którego skutkiem by ło podj ęcie dzia łania zmierzaj ą cych  do 

wyeliminowania  zasygnalizowanych w nim uwag. 

Ogó łem  czynno ści nadzorcze obj ęły wszystkie elementy przewidziane ustaw ą  z dnia 

4 lutego 2011 r. o  opiece nad dzie ćmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z  2016  r., poz.  157) oraz 

rozporz ądzeniem  Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 10 lipca 2014 r.  w  sprawie  wymaga ń  
lokalowych i  sanitarnych jakie musi spe łnia ć  lokal, w którym ma być  prowadzony żłobek  lub  klub 

dzieci ęcy  (Dz. U. z 2014 r., poz. 925) i rozporz ądzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej  z  dnia 

25  marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkole ń  dla opiekuna w żłobku lub klubie 

dzieci ęcym,  wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368), 

a  wynikaj ące z uchwa ły Nr XXIX/654/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie  przyj ęcia planu nadzoru nad żłobkami, dzia łaj ącymi na terenie miasta Katowice. 

Wnioski dotycz ące czynno ści nadzorczych przeprowadzonych w Oddzia łach Żłobka 

Miejskiego  w Katowicach, wpisanym do „Rejestru Żłobków i Klubów Dzieci ęcych" prowadzonego 

przez  Prezydenta Miasta Katowice - przegl ądana dokumentacja oraz przeprowadzona obserwacja 

nie  wykaza ły znaczących nieprawid łowości, które mog łyby skutkowa ć  wnioskiem o wykre ś lenie 

z „Rejestru  Żłobków i Klubów Dzieci ęcych" prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowice. 

W  świetle powy ższego zakres i warunki świadczonej przez Żłobek Miejski w Katowicach" opieki nad 

dzieckiem  do lat 3 nie budz ą  zastrzeże ń . 

V. 	Kontrola  zarządcza prowadzona przez Wydzia ł  Polityki  Społecznej 

W okresie od 28.11.2016 r. do 07.12.2016 r. w Żłobku Miejskim w Katowicach 

przeprowadzona zosta ła kontrola zarz ądcza. Kontrola obejmowa ła sprawy organizacyjno — kadrowe 

oraz  losowo wybran ą  dokumentacj ę  z przeprowadzonych post ę powa ń  konkursowych na 

stanowiska  urzędnicze. Po podpisaniu protoko łu przez Dyrektora Żłobka Miejskiego sporz ądzone 

zostan ą  wnioski oraz zalecenia pokontrolne. 
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