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UCHWAŁA NR VII/103/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm1)) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W statutach żłobków stanowiących załączniki od nr 1-43 do uchwały nr XVIII/382/2011 Rady m.st.
Warszawy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4626, z późn. zm2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załącznikach o numerach: 1-6, 8, 10, 11, 13-18, 20, 23-30, 32, 33, 35-38, 40-43:
a) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za
spełnianie każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500.
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz.1969, 4578, 5460, z 2013 r.
poz. 8446 i 10399, z 2014 r. poz. 3526, 6846, 8329, z 2016 r. poz. 1305 oraz z 2018 r. poz.8775.
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c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek,
niepełnosprawnością - 4 punkty;

ma

rodzeństwo

poniżej

18 roku

życia

z orzeczoną

7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które
ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”,
b) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca
kalendarzowego u kierownika Żłobka.”,
c) w § 14 uchyla się ust. 3,
d) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.";
2) w załącznikach o numerach: 7, 9, 12, 19, 21, 22, 34 i 39:
a) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za
spełnianie każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 2581

c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek,
niepełnosprawnością - 4 punkty;

ma

rodzeństwo

poniżej

18 roku

życia

z orzeczoną

7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które
ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”,
b) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca
kalendarzowego u kierownika Żłobka.”,
c) w § 15 uchyla się ust. 3,
d) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.";
3) w załączniku nr 31:
a) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za
spełnianie każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
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c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną
niepełnosprawnością - 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które
ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”,
b) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca
kalendarzowego u kierownika Żłobka.”,
c) w § 16 uchyla się ust. 3,
d) § 17 otrzymuje brzmienie:
"§ 17. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 2. W statucie Żłobka nr 39 w Warszawie, ul. Muszlowa 17 stanowiącym załącznik do uchwały nr
XVII/327/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3668, z 2012 r. poz. 4577, z 2014 r. poz. 8324, z 2018 r. poz. 8756), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
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b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 3. W statucie Żłobka nr 45 w Warszawie, ul. Pawlikowskiego 2 stanowiącym załącznik do uchwały nr
XXIII/467/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5544, z 2012 r. poz. 4576 i 5476, z 2014 r. poz. 8325 oraz z 2018 r. poz. 8757),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
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3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 4. W statucie Żłobka nr 46 w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 70/72 stanowiącym załącznik do uchwały
nr XLVII/1286/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie utworzenia żłobka
i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st.
Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8032, z 2012 r. poz. 8326, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2018 r.
poz. 8758), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
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c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 17 uchyla się ust. 3;
4) § 18 otrzymuje brzmienie:
"§ 18. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 5. W statucie Żłobka nr 47 w Warszawie, ul. Chodecka 2 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXI/1698/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8444, z 2014 r. poz. 8323, z 2015 r. poz. 1894 oraz z 2018 r. poz. 8759), wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
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b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 17 uchyla się ust. 3;
4) § 18 otrzymuje brzmienie:
"§ 18. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 6. W statucie Żłobka nr 48 w Warszawie, ul. Czerwona Droga 6 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXI/1699/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającej
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8445,i 9705, z 2014 r. poz. 8322, z 2015 r. poz. 4320 oraz z 2018 r. poz. 8760),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
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a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 7. W statucie Żłobka nr 49 w Warszawie, ul. 6 Sierpnia 1/5 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXI/1849/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca
uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12866, z 2014 r. poz. 8321, z 2015 r. poz. 4321 oraz z 2018 r. 8761), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
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1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 8. W statucie Żłobka nr 50 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXVIII/2017/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul.
Nowogrodzkiej 75 w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3526 i 8327, z 2015 r. poz. 4319 oraz z 2018 r.
poz. 8762), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 11 –

Poz. 2581

„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 16 uchyla się ust. 3;
4) § 17 otrzymuje brzmienie:
"§ 17. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 9. W statucie Żłobka nr 51 w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 81 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXXIV/2161/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy
ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6846 i 8328 oraz z 2018 r. poz. 8763), wprowadza
się następujące zmiany:
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1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 13 –

Poz. 2581

§ 10. W statucie Żłobka nr 52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a stanowiącym załącznik do
uchwały nr XCI/2327/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr
52 w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9744 oraz z 2018 r. poz. 8764),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa
się liczbę punktów za spełnianie każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
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§ 11. W statucie Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 stanowiącym załącznik do uchwały nr
XXII/556/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr
53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1307, z 2017 r. poz. 6074 oraz z 2018 r. poz. 8765),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
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"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 12. W statucie Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19 stanowiącym załącznik do uchwały nr
XXII/557/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr
54 w Warszawie, ul. Kinowa 19 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1308 oraz z 2018 r. poz. 8766), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
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4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 13. W statucie Żłobka nr 55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28 stanowiącym załącznik do uchwały nr
XXXVII/947/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr
55 w Warszawie, ul. S. Fiszera 28 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10282 oraz z 2018 r. poz. 8767), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
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3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 14. W statucie Żłobka nr 56 w Warszawie, ul. Truskawkowa 5 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LII/1260/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 56 w Warszawie, ul.
Truskawkowa 5 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6069 oraz z 2018 r. poz. 8768), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 15. W statucie Żłobka nr 57 w Warszawie, ul. Książkowa 2 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LII/1261/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 57 w Warszawie, ul.
Książkowa 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6070 oraz z 2018 r. poz. 8769), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
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2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 16. W statucie Żłobka nr 58 w Warszawie, ul. Krzyżówki 24 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LII/1262/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 58 w Warszawie, ul.
Krzyżówki 24 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6071 oraz z 2018 r. poz. 8770), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
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z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 17. W statucie Żłobka nr 59 w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 9 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LII/1263/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 59 w Warszawie, ul.
Skarbka z Gór 9 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6072 oraz z 2018 r. poz. 8771), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
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8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 14 uchyla się ust. 3;
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 18. W statucie Żłobka nr 60 w Warszawie, ul. Rydygiera 8A stanowiącym załącznik do uchwały nr
LII/1264/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 60 w Warszawie,
ul. Rydygiera 8A (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6073 oraz z 2018 r. poz. 8772), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
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7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 19. W statucie Żłobka nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A stanowiącym załącznik do
uchwały nr LVII/1488/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka
nr 61 w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1A (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10675 oraz z 2018 r.
poz. 8773), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
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6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 20. W statucie Żłobka nr 62 w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja 2 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXIII/2023/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 62
w Warszawie, ul. Lwa Tołstoja 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8774), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
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- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 21. W statucie Żłobka nr 63 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 9 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXIII/2024/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 63
w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 9 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8775), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
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d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 22. W statucie Żłobka nr 64 w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 89 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXIII/2025/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 64
w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 89 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8776), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
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c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 23. W statucie Żłobka nr 65 w Warszawie, ul. Spartańska 2 stanowiącym załącznik do uchwały nr
LXXV/2152/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka nr 65
w Warszawie, ul. Spartańska 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10160), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnianie
każdego z nich:
1) rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy – 10 punktów;
2) odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego dla m.st. Warszawy:
a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 30 punktów,
b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st.
Warszawy - 30 punktów,
c) jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy 15 punktów;
3) rodzice znajdują się w następującej sytuacji:
a) rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 30 punktów, albo
b) wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – 20 punktów, albo
c) rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji – 20 punktów;
4) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności – 2 punkty;
5) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,
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b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 punkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do Żłobka;
6) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
- 4 punkty;
7) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia - 5 punktów;
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów.”;
2) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłatę za wyżywienie dziecka w żłobku wnosi się z dołu, do 12. dnia każdego miesiąca kalendarzowego
u kierownika Żłobka.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.".
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.
§ 25. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Belgijska 4.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. z wyjątkiem § 14, § 15 i § 16, które wchodzą
w życie z dniem 1 października 2019 r. oraz z wyjątkiem § 19, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

