UCHWAŁA NR 284/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Lubaczowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h , art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.)
art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 r. gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Miejski w Lubaczowie,
zwany dalej „żłobkiem”.
§ 2. 1. Szczegółowe zadania jednostki oraz jego strukturę organizacyjną określa Statut, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Siedziba Żłobka Miejskiego znajduje się w Lubaczowie ul. M. Konopnickiej 9.
3. Jednostka jest wyposażona w mienie stanowiące dwa pomieszczenia, korytarz i sanitariat na parterze
budynku oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadań statutowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Lubaczowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
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Załącznik do Uchwały Nr 284/XIV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Statut Żłobka Miejskiego w Lubaczowie

§ 1. Postanowienia ogólne
Żłobek Miejski w Lubaczowie zwany dalej „żłobkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej
Lubaczów i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.),
2) Statutu nadanego przez Radę Miejską w Lubaczowie,
3) innych przepisów szczegółowych.
§ 2. Nazwa i miejsce prowadzenia
1. Siedziba żłobka mieści się w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 9.
2. Obszar działania żłobka obejmuje miasto Lubaczów.
§ 3. Cele i zadania żłobka
1. Celem działania żłobka jest zapewnienie opieki dziecku w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny
i fizyczny dziecka, właściwy dla jego wieku z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju oraz wspomaganie
rodziny w wychowaniu dziecka. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza
i edukacyjna.
2. Zadaniem żłobka jest:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
właściwych do wieku dziecka,
4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
5) zapewnienie dzieciom w czasie pobytu w żłobku wyżywienia odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia
dziecka,
6) współdziałanie z rodzicami dziecka uczęszczającego do żłobka.
§ 4. Warunki przyjmowania dziecka do żłobka
1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
2. Do żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Miejskiej Lubaczów, jeśli żłobek dysponuje wolnymi
miejscami.
3. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
4. Szczegółowe zasady przyjęcia dziecka do żłobka określa Regulamin Organizacyjny żłobka.
5. Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Opieka nad dzieckiem może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego,w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
§ 5. Organizacja wewnętrzna
1. Żłobkiem zarządza dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.
2. Do obowiązków dyrektora żłobka w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością żłobka i wykonywanie zadań statutowych,
2) reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
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3) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników żłobka,
4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
5) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki edukacyjnej dzieci,
6) zarządzanie powierzonym majątkiem,
7) dbanie o właściwe warunki lokalowe i sanitarne żłobka,
8) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
9) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.
3. Dyrektor żłobka opracowuje i wprowadza w życie Regulamin Organizacyjny zatwierdzony
Burmistrza Miasta Lubaczowa. Określa on zasady funkcjonowania żłobka,w szczególności:

przez

1) sposób realizacji zadań żłobka z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz
wspomagania rodziny w wychowywaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
2) szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do żłobka,
3) godziny pracy żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców dzieci,
4) skład personalu zatrudnionego w żłobku dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.
§ 6. Gospodarka finansowa i obsługa administracyjna
1. W żłobku zapewnia się opiekę nad każdym dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.
2. Opieka nad dzieckiem w żłobku jest odpłatna, obejmuje koszty pobytu dziecka i koszty wyżywienia.
Wysokość odpłatności za świadczenia żłobka oraz zasady ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku
nieobecności dziecka w żłobku określa Rada Miejska w drodze uchwały.
3. Podstawą gospodarki finansowej żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki oraz
stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują przepisy dotyczące jednostek budżetowych. Żłobek
przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swojej działalności finansowej oraz określa zakres potrzeb
finansowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 7. Nadzór nad warunkami i kontrola jakości sprawowanej opieki
1. Nadzór nad działalnością żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz
Miasta.
2. Nadzór, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:
1) warunki i jakość świadczonej opieki,
2) realizację zadań statutowych,
3) prawidłowość gospodarowania mieniem,
4) gospodarkę finansową.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.
2. W sprawach nieuregulowanych
powszechnie obowiązujące.

niniejszym
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