UCHWAŁA NR XIII/253/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r., poz.506) oraz art. 11 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 9 ust. 1 zd. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2019 r., poz.409 i poz.730)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik do uchwały
nr XLIII/936/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia statutu Zespołu
Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, w §6 ust. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub 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) – 15 punktów.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Monika Matowska
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Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji
Dokonana zmiana w statucie dotyczy wprowadzenia dodatkowego kryterium przy rekrutacji dzieci do
żłobków, umożliwiającego otrzymanie dodatkowych punktów.
Zgodnie z proponowaną zmianą, dodatkowym kryterium przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie przez
rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia, iż dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom
ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostały z tego obowiązku zwolnione
z przyczyn zdrowotnych.
2. Omówienie podstawy prawnej
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 podmiot, który utworzył żłobek ustala jego statut, określając w szczególności nazwę i miejsce jego
prowadzenia, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci oraz zasady ustalania
opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy
4. Uzasadnienie merytoryczne
Należy zauważyć, że art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) zawiera katalog otwarty kwestii podlegających ustaleniu przez Radę Miasta tj.
„Podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut żłobka lub klubu dziecięcego, określając
w szczególności (…) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, w wychowaniu dziecka (…), warunki
przyjmowania dzieci”.
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 października 2018 r. „(…) nie ma
skuteczniejszej ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne”. Natomiast według Krajowego
Konsultanta ds. Epidemiologii na temat obowiązku szczepień (Warszawa, 15 października 2018), „szczepienia
ochronne to największe dobrodziejstwo współczesnej medycyny”.
Również Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jednogłośnie poparł stanowisko Krajowego
Konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego w sprawie obowiązku szczepień podejmując uchwałę z dnia
29 października 2018 r., w której uznał że „szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi jakim dysponuje
zdrowie publiczne”.
Bezpieczeństwo bydgoszczan, to także bezpieczeństwo jej najmłodszych mieszkańców.
W gestii Miasta jest zatem troska o nich i zapobieganie wzrostowi zachorowalności na niebezpieczne
choroby (w tym choroby zagrażające życiu).
Proponowane zmiany do statutu mają również na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważnym
zagadnieniem jest problem systematycznych szczepień dzieci i doprowadzenie do zmiany sposobu
postrzegania Programu Szczepień Ochronnych, który służy dobru ich dzieci i ma na celu ochronę zdrowia
całego społeczeństwa.
5. Ocena finansowych skutków regulacji:
Realizacja uchwały nie będzie skutkować wydatkowaniem środków finansowych z budżetu Miasta.
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