
UCHWAŁA NR VIII.43.2015
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek 
w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ust. 2
i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1457) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) 
Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, z siedzibą 
w Polskiej Nowej Wsi, zwaną dalej „Żłobkiem”.

§ 2. Żłobkowi ustala się i nadaje statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik do Uchwały Nr VIII.43.2015
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 14 września 2015 r.

STATUT PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W POLSKIEJ NOWEJ WSI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi (w dalszej części statutu zwany „Żłobkiem”) jest jednostką 
organizacyjną Gminy Komprachcice, prowadzoną w formie gminnej jednostki budżetowej.

2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Komprachcice, zaś siedziba Żłobka mieści się w Polskiej Nowej 
Wsi przy ul. Lipowej 102.

3. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi.

4. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Gminy Komprachcice, a w przypadku wolnych 
miejsc może świadczyć usługi na rzecz innych dzieci.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

1. Celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz 
edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci od ukończenia 1 roku życia do lat 3.

2. Do zadań Żłobka w szczególności należy:

1) zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa;

2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach zbliżonych do domowych;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego 
dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

6) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń 
lekarskich;

7) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających na zajęcia w szczególności poprzez 
prowadzenie konsultacji, specjalistycznych warsztatów i porad dla rodziców w zakresie rozwiązywania 
problemów i metod pracy z dzieckiem.

3. Realizacja celów i zadań Żłobka odbywa się w szczególności przy uwzględnieniu następujących 
wymogów:

1) w czasie pobytu dzieci w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad nimi sprawuje 
fachowy personel zatrudniony w Żłobku, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie o opiece nad 
dziećmi do lat 3;

2) opiekun prowadzący zajęcia w Żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, 
w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

1. Przyjęcia dzieci do Żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc przez cały rok 
kalendarzowy.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
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1) dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;

2) dzieci z rodzin wielodzietnych;

3) dzieci, wobec których rodzeństwa orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

4) dzieci matek i ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 
przepisów;

5) dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka i przedszkola;

6) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

3. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy w sprawie 
korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna i obejmuje:

1) miesięczną opłatę stałą za pobyt;

2) opłatę za wyżywienie liczoną według dziennej stawki żywieniowej.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala 
Rada Gminy Komprachcice w drodze odrębnej uchwały.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:

1) opłata za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę dni nieobecności;

2) przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej 
i liczby dni nieobecności.

Rozdział 5.
Zarządzanie i organizacja Żłobka

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.

2. Działalnością Żłobka kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektora zatrudnia Wójt Gminy Komprachcice, który jest jego przełożonym służbowym.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Żłobka, a w szczególności za realizację zadań 
Żłobka.

5. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Żłobka i wykonuje wobec nich czynności 
pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

6. Dyrektora Żłobka zastępuje w czasie jego nieobecności wyznaczona przez niego osoba.

7. Organizację wewnętrzną, godziny pracy Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora Żłobka.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa

1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora Żłobka.

3. Obsługę ekonomiczną i finansowo - księgową Żłobka realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
w Komprachcicach.
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Rozdział 7.
Nadzór i kontrola

1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Komprachcice.

2. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
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