UCHWAŁA NR XL/406/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.)
Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadaje się Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw
Socjalnych.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
uchwalenia i nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu zmieniona uchwałą Nr
XXIX/252/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marian Kokoszka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/406/2017
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 28 listopada 2017 r.

Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu
ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Zespół Żłobków Miejskich w Mielcu zwany dalej „Zespołem” jest jednostką budżetową Gminy
Miejskiej Mielec, wykonującą zadania własne Miasta Mielca w zakresie prowadzenia żłobków, działających
na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 157 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 902 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1875),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
§ 2.
1. Siedzibą Zespołu i obszarem jego działania jest Miasto Mielec.
2. Żłobki istniejące na terenie Miasta Mielca są jednostkami organizacyjnymi Zespołu.
3. Żłobki, działające w strukturze Zespołu posiadają jeden nr NIP i odrębne numery REGON.
4. Działalność żłobka wymaga wpisu do rejestru żłobków, prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Mielca.
5. Adres Zespołu oraz numerację i adresy żłobków określa załącznik do niniejszego statutu.
§ 3.
Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.
§ 4.
Wymogi kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników Zespołu określa ustawa wymieniona
w § 1 pkt 1 oraz ustawa wymieniona w § 1 pkt. 3 i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
ROZDZIAŁ 2.
Cele i zadania Zespołu
§ 5.
1. Zespół udziela świadczeń rozumianych jako zawodowe wykonywanie usług opiekuńczo–
wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych, obejmujących zakresem działania dzieci zdrowe
w wieku od 0 do lat 3, a w przypadkach określonych ustawą wymienioną w § 1 pkt 1 - do lat 4,
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z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności.
2. Do zadań żłobków należy w szczególności:
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;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

uwzględniających

rozwój

4) prowadzenie racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci;
5) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowej.
3. Zadania, o których mowa w ustępach poprzedzających, wykonywane są we współpracy z rodzicami
i opiekunami dzieci, organami nadzoru sanitarnego, organizacjami społecznymi i charytatywnymi oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu w sprawach dzieci, których rodzice lub opiekunowie
dziecka znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
4. W żłobku może być powołana rada rodziców jako organ opiniująco-doradczy żłobka.
§ 6.
1. Zespół prowadzi szkolenia
obowiązującymi przepisami prawa.

personelu,

w trybie

i na

zasadach

określonych

powszechnie

2. Żłobki prowadzą dokumentację dzieci korzystających z usług żłobka.
§ 7.
1. Zespół świadczy usługi wymienione w § 5 dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok, a w wyjątkowych przypadkach 4-ty rok życia, - których rodzice
lub opiekunowie pracują zawodowo bądź prowadzą działalność gospodarczą.
2. Z usług, o których mowa w ust. 1, mogą także korzystać dzieci, których pobyt w żłobku jest wskazany
ze względów zdrowotnych lub ze względu na niewydolność wychowawczą i ekonomiczną rodziców lub
opiekunów dziecka określoną stosownym zaświadczeniem lekarskim lub opinią MOPS.
3. Zespół świadczy usługi dla dzieci zamieszkałych na obszarze jego działania.
4. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność składania wniosków oraz liczba wolnych miejsc
w danej grupie wiekowej.
5. Z pobytu w żłobku mogą korzystać dzieci zamieszkałe poza obszarem działania Zespołu, o ile
pozwala na to stan wolnych miejsc w placówkach.
§ 8.
1. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka może być w szczególności:
1) ograniczona liczba miejsc;
2) niezachowanie wymogów sanitarno-epidemiologicznych, warunkujących przyjęcie i uczęszczanie
dziecka do żłobka;
3) wzgląd na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci przebywających w żłobku.
2. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do żłobka w przypadkach:
1) uchylania się osób zobowiązanych od ponoszenia ustalonych kosztów i opłat przez okres dłuższy niż
dwa miesiące;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku, trwającej dłużej niż jeden miesiąc kalendarzowy;
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3) zachowań dziecka, które uniemożliwiają jemu lub innym dzieciom zapewnienie bezpieczeństwa
w żłobku oraz w przypadku nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do usunięcia
problemu.
ROZDZIAŁ 3.
Zarządzanie Zespołem
§ 9.
1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor, który - zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, cytowanej w § 1,
pkt 1 niniejszego statutu, pełni funkcję dyrektora poszczególnych żłobków, stanowiących jednostki
organizacyjne Zespołu.
2. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników
Zespołu.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Zespołu.
4. Dyrektor Zespołu ustala Regulamin Pracy oraz zatwierdza Regulamin Porządkowy Żłobków.
5. Dyrektor Zespołu – działając w granicach określonych przez statut i regulamin organizacyjny oraz
w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Mielca – podejmuje decyzje samodzielnie
i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
6. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Mielca.
§ 10.
1. Na czele żłobka stoi kierownik.
2. Kierownik żłobka jest bezpośrednim przełożonym pracowników żłobka.
3. Kierownik żłobka odpowiada za organizację wewnętrzną placówki i ponosi pełną odpowiedzialność
za całokształt pracy jednostki.
4. Kierowników żłobków zatrudnia i zwalnia dyrektor Zespołu.
ROZDZIAŁ 4.
Organizacja Zespołu
§ 11.
1. W strukturze Zespołu wyodrębnia się piony organizacyjne:
1) Opiekuńczo – Wychowawczy,
2) Administracyjno - Księgowy.
2. W skład pionu Opiekuńczo – Wychowawczego wchodzą żłobki.
3. W skład pionu Administracyjno - Księgowego wchodzą samodzielne stanowiska pracy.
§ 12.
1. Strukturę wewnętrzną Zespołu, godziny pracy oraz podział zadań i kompetencji na poszczególnych
stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.
2. Regulamin Organizacyjny określa również zasady i zakres zastępowania dyrektora Zespołu w czasie
jego nieobecności w pracy.
3. Regulamin Organizacyjny Zespołu ustala Dyrektor i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi
Miasta Mielca.
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ROZDZIAŁ 5.
Zasady gospodarki finansowej
§ 13.
1. Zespół Żłobków Miejskich jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Miejskiej Mielec.
2. Działalność Zespołu jest finansowana ze środków budżetu Gminy Miejskiej Mielec.
§ 14.
1. Za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie rodzice lub opiekunowie dziecka ponoszą częściową
odpłatność.
2. Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalną wysokość odpłaty za wyżywienie
ustala Rada Miejska w Mielcu, w drodze odrębnej uchwały.
3. Koszt całodziennego wyżywienia dziecka na dany miesiąc kalendarzowy ustalają kierownicy Żłobków
w porozumieniu z dyrektorem Zespołu, w oparciu o normy żywieniowe i aktualne ceny artykułów
spożywczych.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 za dany miesiąc kalendarzowy, rodzice lub opiekunowie dziecka
wnoszą z dołu najpóźniej do 10-go dnia następnego miesiąca, a w przypadku, gdy dzień ten jest dniem
ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy, następny dzień
roboczy.
5. Opłata stała pobierana jest w pełnej wysokości za cały miesiąc kalendarzowy niezależnie od ilości dni
uczęszczania dziecka do żłobka. Opłaty stałej za dany miesiąc kalendarzowy nie pobiera się w przypadku
wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka w żłobku przez cały ten miesiąc.
6. Za dni nieobecności dziecka w żłobku rodzice lub opiekunowie dziecka nie ponoszą opłaty za
wyżywienie.
7. W razie nieterminowego uiszczania opłat naliczone będą ustawowe odsetki za opóźnienie.
§ 15.
Bezpośredni nadzór na Zespołem sprawuje Prezydent Miasta Mielca.
§ 16.
Zmiana statutu może nastąpić w trybie jego nadania.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU UL. BIERNACKIEGO 6A, 39-300 MIELEC
ADRESY ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W MIELCU:
1. ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3, UL. PISARKA 9
2. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3, UL. DRZEWIECKIEGO 11
3. ŻŁOBEK MIEJSKI NR 5, UL. KONOPNICKIEJ 2
4. ŻŁOBEK MIEJSKI NR 7, UL. BOTANICZNA 6
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