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UCHWAŁA NR VIII/125/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 (z późn. zm.) i 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 Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. 

Ustalić Statut jednostki budżetowej - pod nazwą Żłobek Miejski w Katowicach w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr LX/1371/06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka 
Miejskiego w Katowicach, zmieniona uchwałą nr LII/1074/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2010 r. 
w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Jerzy Forajter
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Załącznik do uchwały


nr VIII/125/11


Rady Miasta Katowice

 z dnia  18 kwietnia 2011r.

Statut


Żłobka Miejskiego


w Katowicach


Rozdział I.


Postanowienia ogólne.


§1


Żłobek Miejski jest jednostką organizacyjną miasta Katowice prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.


Żłobek Miejski 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  27 sierpnia  2009 r. o  finansach  publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)


3) uchwały Rady Miasta Katowice z dnia w sprawie nadania niniejszego Statutu,


4) innych  przepisów  dotyczących  samorządowych  jednostek  organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).


§2


Siedzibą i obszarem działania Żłobka Miejskiego jest miasto Katowice.


Rozdział II.


Cel, przedmiot i zakres działania Żłobka Miejskiego.


§3


Żłobek   Miejski   zapewnia   opiekę    nad   zdrowymi   dziećmi  pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.


§4


Zadaniem Żłobka Miejskiego jest:


a) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,


b) zagwarantowanie dzieciom 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,


c) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki lekarsko – pielęgniarskiej, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,


d) troska o rozwój umysłowy dzieci, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,


e) kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,


f) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia,


g) zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,


h) przestrzeganie zasad epidemiologicznych.


§5


1. Żłobek Miejski może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą inną niż opieka nad dzieckiem do lat 3,  jednakże  działalność ta nie może w żaden  sposób  kolidować z działalnością podstawową.


2. Prowadzenie działalności o której mowa w pkt 1, odbywa się w granicach obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz za zgodą Prezydenta Miasta Katowice.


§6


Szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań statutowych Żłobka Miejskiego określa regulamin organizacyjny.


§7


1. Pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku jest odpłatne.


2. Wysokość  opłat  za  pobyt  i  maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie  dzieci  w  Żłobku Miejskim  ustala w drodze uchwały Rada Miasta Katowice. 


3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, bez względu na długość absencji. Opłata za wyżywienie za czas nieobecności dziecka w Żłobku Miejskim podlega zwrotowi lub zaliczeniu na kolejne okresy pobytu dziecka w Żłobku Miejskim. Zwrot opłaty następuje na wniosek rodzica w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym nieobecność miała miejsce. 


4. Odpłatność wnoszą rodzice bądź prawni opiekunowie dzieci na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej. 


§8


Żłobek Miejski zapewnia dzieciom nadzór opiekuna w ciągu całego dnia przebywania       w Oddziałach Żłobka.


§9


Dla zrealizowania zadań opiekuńczo – wychowawczych Żłobek Miejski współpracuje z:


a) Rodzicami dzieci korzystających z usług Oddziałów Żłobka Miejskiego,


b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,


c) Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Okręgowego w Katowicach,


d) organizacjami społecznymi,


e) publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.


§10


Żłobek Miejski zapewnia wszystkim rodzicom i prawnym opiekunom dzieci korzystających z Oddziałów Żłobka prawo do pełnej i rzetelnej informacji na temat ich rozwoju.


§11


1. Żłobek Miejski sprawuje opiekę nad dziećmi z terenu Katowic, oddanymi przez rodziców lub prawnych opiekunów pod opiekę Oddziałów Żłobka.


2. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Żłobek Miejski może sprawować opiekę nad dziećmi spoza terenu Katowic.


Rozdział III.


Organizacja i zasady działania Żłobka Miejskiego.


§12


1. Żłobek Miejski realizuje swoje zadania poprzez Oddziały:


· Oddział przy ul. Ligonia 43


· Oddział przy ul. Szeptyckiego 1


· Oddział przy ul. Ordona 3A


· Oddział przy ul. Bytomskiej 8A


· Oddział przy ul. Tysiąclecia 45


· Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15


· Oddział przy ul. Zadole 24A


· Oddział przy ul. Wojciecha 23A


· Oddział przy ul. Ciesielskiej 1


2. Oddziały Żłobka Miejskiego sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku        w godzinach określonych w regulaminie organizacyjnym.


§13


1. Żłobkiem Miejskim kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Katowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Dyrektor Żłobka Miejskiego samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Żłobka Miejskiego i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor Żłobka Miejskiego kieruje i zarządza Żłobkiem Miejskim oraz reprezentuje go na zewnątrz.


3. Dyrektor Żłobka Miejskiego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Katowice w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Katowice.


4. Dyrektor  Żłobka  Miejskiego  na  podstawie  obowiązujących przepisów  prawa, zatrudnia i  zwalnia  pracowników Żłobka i wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.


                                 §14



Dyrektor Żłobka Miejskiego wykonuje zwoje zadania przy pomocy:


a) Głównego Księgowego,


b) Kierownika ds. pracowniczych,


c) osoby zajmującej stanowisko ds. spraw merytorycznej opieki nad dzieckiem, 


d) Kierowników Oddziałów,


e) zespołu pracowników administracyjnych,


f) pracowników Oddziałów.


§15


Działalność Żłobka Miejskiego regulują przepisy wewnętrzne:


a) regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego,


b) regulamin pracy,


c) regulamin wynagradzania, 


d) zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Żłobka Miejskiego, w tym szczególnie dotyczące zasad prowadzenia kontroli zarządczej.


Rozdział IV.


Gospodarka finansowa i mienie Żłobka Miejskiego.


§16


Żłobek Miejski jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio               z budżetu miasta Katowice, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta Katowice.


§17


Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym”.


§18


Plan finansowy Żłobka Miejskiego zatwierdza Dyrektor Żłobka Miejskiego.


§19


Działalność finansową Żłobek Miejski realizuje w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.


§20


Żłobek Miejski realizując cele statutowe gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym,  stanowiącym własność miasta Katowice. 


§21


1. Żłobek Miejski korzysta z powierzonego mienia w sposób zapewniający jego właściwe wykorzystanie, tj. zgodnie z właściwością, oraz społeczno – gospodarczym przeznaczeniem każdego składnika tego majątku.


2. W szczególności Żłobek Miejski zobowiązany jest do:


a) prowadzenia właściwej ewidencji,


b) przeprowadzania okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,


c) dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§22


Żłobek Miejski prowadzi i przechowuje wszelką dokumentację finansową zgodnie            z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.


Rozdział V.


§23


1. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, sprawuje Prezydent Miasta Katowice, na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta Katowice w drodze uchwały.


2. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawują odpowiednie służby sanitarne             w Katowicach.


Rozdział VI.


Postanowienia końcowe.


§24


Zmiany w Statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.


§25


Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta Katowice.






