UCHWAŁA NR X/90/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Żłobka Nr 1w Tomaszowie Mazowieckim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,
poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113), w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Strzeleckiej 12,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
§ 3. Traci moc uchwała nr 114/95 Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 1995 roku
w sprawie nadania statutów dla Żłobka Nr 2 i 3 w Tomaszowie Maz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr X/90/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
STATUT SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej „żłobkiem”, jest jednostką
organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
2. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta.
§ 2. 1. Żłobek działa na podstawie:
1)ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235);
2)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
4)niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Siedziba żłobka mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej 12.
2. Żłobek ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje obszar administracyjny gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki.
3. Żłobek świadczy usługi wyłącznie na rzecz dzieci mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
4. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji
nazwy: SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK NR 1, 97-200 TOMASZÓW MAZ., ul. Strzelecka 12.
Cele i zadania oraz sposób ich realizacji
§ 4. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
2. Opieka w Żłobku może być sprawowana nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym – 4 rok życia.
§ 5. 1. Celem żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców
(opiekunów prawnych) w wychowaniu dziecka.
2. Do zadań Żłobka należy:
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 dziecka, a w przypadku
dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3)prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
3. Żłobek realizuje zadania poprzez:
1)sprawowanie opieki, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa;
2)stymulację aktywności dziecka, co umożliwia mu harmonijny rozwój, zgodny z jego własnymi
predyspozycjami i możliwościami;
3)promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: zdrowego odżywiania,
higienicznych i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego;
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4)tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które w skuteczny sposób
zabezpiecza potrzeby małego dziecka;
5)współpracę z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie im porad w zakresie pracy z dziećmi;
6)właściwe wyżywienie i umożliwienie
w higienicznych warunkach;

spożywania

posiłków

przez

dzieci

przebywające

w żłobku

7)zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom.
Warunki przyjmowania dzieci
§ 6. 1. Naboru dzieci do żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.
2. Do żłobka przyjmowane są dzieci zameldowane wraz z co najmniej jednym rodzicem lub opiekunem
prawnym w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki.
3. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność złożenia „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”.
4. Dzieci nieprzyjęte do żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na
przyjęcie do żłobka.
5. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka jest comiesięczne
potwierdzanie przez rodzica albo opiekuna prawnego, w formie telefonicznej lub osobiście, woli korzystania
z usług żłobka, co odnotowywane jest na „Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka”.
6. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie
do żłobka.
7. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście
oczekujących na przyjęcie do żłobka.
8. Z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci przyjętych do żłobka zawiera się umowy cywilnoprawne
w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.
Opłaty za pobyt i wyżywienie
§ 7. 1. Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z odpłatnością obejmującą:
1)miesięczną opłatę za korzystanie z opieki w żłobku,
2)dzienną opłatę za wyżywienie,
3)opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.
2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dzienna opłata za wyżywienie nie jest pobierana.
3. Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie
ustala Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego w drodze uchwały.
Organizacja żłobka
§ 8. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
4. Dyrektor, zarządzając żłobkiem, zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego organizację
wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
5. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń.
§ 9. 1. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym,
biorąc pod uwagę opinie rodziców, po konsultacji z organem założycielskim placówki.
2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników
żłobka.
Mienie i gospodarka finansowa
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§ 10. 1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne,
Mazowieckiego, służące realizacji zadań statutowych.

stanowiące

własność

miasta

Tomaszowa

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych
upoważnień.
3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.
§ 11. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową, według zasad określonych dla jednostek budżetowych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Za prawidłową gospodarkę finansową żłobka odpowiada dyrektor.
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Nadzór nad żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Prezydent Miasta na
podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w drodze uchwały.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane na jej postawie przepisy wykonawcze.
3. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.
§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.
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