DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 3 września 2018 r.
Poz. 6643
UCHWAŁA NR LV/525/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Statutu Żłobkowi "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11 oraz 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. z 2018r. poz. 603 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się Statut jednostki budżetowej Gminy Nowy Tomyśl o nazwie „ Żłobek "Złoty Promyk"
w Nowym Tomyślu", w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobkowi "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Marcin Brambor
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Załącznik do uchwały Nr LV/525/2018
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
STATUT
Żłobka "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Żłobek „Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu, zwany dalej "Żłobkiem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r. poz. 603 ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.);
4) uchwały Nr XL/235/1998 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 kwietnia 1998r. w sprawie
potwierdzenia przejęcia w dniu 16 stycznia 1991r. prowadzenia i utrzymania Żłobka „Złoty Promyk”
w Nowym Tomyślu;
5) niniejszego Statutu.
§ 2. Żłobek jest gminną jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3, realizującą funkcje:
opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
§ 3. Siedziba Żłobka mieści się w mieście Nowy Tomyśl na osiedlu Stefana Batorego 18, a obszarem
działania jest teren Gminy Nowy Tomyśl.
§ 4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Nowy Tomyśl.
§ 5. Żłobek podlega wpisowi do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza
Nowego Tomyśla.
§ 6. Żłobek używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Żłobek „Złoty Promyk", 64-300 Nowy
Tomyśl, os. Stefana Batorego 18, tel. 61 44 22 555.
Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka
§ 7. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz
dziecka w wieku do lat 3.
§ 8. Do podstawowych zadań Żłobka 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) troska o zdrowie podopiecznych poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
5) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji
i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;
6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, a w
przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
7) dbanie o odpowiednie żywienie dzieci stosownie do wieku oraz indywidualnych wymagań zgodnie
z obowiązującymi normami.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

–3–

Poz. 6643

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka
§ 9. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego
dziecka.
§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica
wydłużony, za dodatkową opłatą.
§ 11. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, które:
1) mają ukończone 20 tygodni życia, a nie skończyły 3-go roku życia;
2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia do Żłobka, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające poziom ich rozwoju
psychofizycznego;
3) są zameldowane na terenie Gminy Nowy Tomyśl;
4) nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych
dziecka;
5) opieka nad dziećmi może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy
3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym do ukończenia 4 roku życia, wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia w Żłobku
oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
§ 12. 1. Przyjęć do Żłobka dokonuje dyrektor na podstawie:
1) ustaleń Komisji Rekrutacyjnej powoływanej przez dyrektora Żłobka;
2) wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub inny
dokument potwierdzający jego urodzenie;
3) z uwzględnieniem preferencji dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych.
2. Zasady działania Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przy Żłobku „Złoty
Promyk w Nowym Tomyślu.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas
jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.
Rozdział 4.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku
§ 13. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych
w Żłobku, w których występują ich dzieci oraz w dniu „Drzwi otwartych" w Żłobku.
2. Podczas imprez, o których mowa w ust. 1 rodzice mają możliwość wspólnej zabawy z dziećmi na
terenie placówki.
3. Udział rodziców w imprezach, o których mowa w ust.1 nie może kolidować z przepisami sanitarnymi,
przeciwpożarowymi, zakłócać rozkładu dnia obowiązującego w Żłobku lub naruszać reguł powszechnie
przyjętych w takich placówkach.
Rozdział 5.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
§ 14. 1. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku.
2. Zasady ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, ich wysokość oraz wysokość opłaty, o której mowa
w § 10 za pobyt dziecka w Żłobku, a także maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miejska
w Nowym Tomyślu w drodze uchwały, której treść jest podawana do wiadomości rodziców poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka.
§ 15. 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, nie pobiera się opłaty za wyżywienie dziecka oraz
opłaty za pobyt dziecka.
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2. Podstawą zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 1 jest pisemne zgłoszenie rodziców dyrektorowi
Żłobka nieobecności dziecka w Żłobku z podaniem uzasadnionych przyczyn lub przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego tę nieobecność.
Rozdział 6.
Organy Żłobka i jego organizacja
§ 16. 1. Żłobek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Pracą Żłobka kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Nowego Tomyśla w trybie
przewidzianym w odrębnych przepisach.
3. Dyrektor Żłobka zarządza jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest odpowiedzialny za mienie,
organizację i jego funkcjonowanie.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka "Złoty Promyk"
w Nowym Tomyślu nadany przez jego dyrektora.
§ 17. 1. W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługi.
2. Pracowników Żłobka zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Żłobka.
3. Dyrektor i pracownicy Żłobka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
4. Dyrektor Żłobka odpowiada za właściwe zapewnienie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, które
powinny być sprawowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniających
wymagania zdrowotne.
§ 18. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, kompetencje organu który utworzył Żłobek
sprawuje w imieniu Gminy Nowy Tomyśl, Burmistrz Nowego Tomyśla.
§ 19. Zasady wynagradzania pracowników Żłobka określa Regulamin wynagradzania i premiowania
pracowników Żłobka "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu.
§ 20. W skład Żłobka wchodzą oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodni
życia do lat 3, z podziałem na trzy grupy wiekowe.
Rozdział 7.
Gospodarka finansowa
§ 21. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów
dotyczących jednostek budżetowych.
2. Żłobek utrzymywany jest z dotacji budżetu Gminy Nowy Tomyśl oraz opłat pochodzących od rodziców
dzieci uczęszczających do Żłobka.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka, inne osoby, instytucje i podmioty gospodarcze mogą, na
zasadzie dobrowolności, udzielać Żłobkowi wszelkiego rodzaju pomocy w jego działalności.
4. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl.
§ 22. Żłobek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 23. Żłobek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 24. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 25. Statut Żłobka i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Nowym Tomyślu.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 29 października 2019 r.
Poz. 8915
UCHWAŁA NR XIV/169/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) w związku z art. 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zmianami), Rada Miejska w Nowym Tomyślu
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
LV/525/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Statutu
Żłobkowi „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z 3.09.2018 r., poz. 6643) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 :
a) w punkcie 1 wyrażenie: „(Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.)”, zastępuje się wyrażeniem:
„(Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.)”,
b) w punkcie 2 wyrażenie: „(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)”, zastępuje się wyrażeniem:
„(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)”,
c) w punkcie 3 wyrażenie: „(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)”, zastępuje się wyrażeniem:
„(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)”.
2) w § 11:
a) dotychczasową treść tego paragrafu oznacza się jako ust. 1, nadając mu jednocześnie treść
następującą:"1. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) mają ukończone 20 tygodni życia, a nie ukończyły 3-go roku życia;
2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia do Żłobka, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, określające poziom ich rozwoju
psychofizycznego;
2a) są objęte obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi przeciwko chorobom zakaźnym wymienionym w §
3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753), zgodnie z Programem szczepień ochronnych ogłaszanym przez
Głównego Inspektora Sanitarnego w trybie przewidzianym przez art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia
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2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze
zmianami);
3) są zameldowane na terenie Gminy Nowy Tomyśl;
3a) których co najmniej jeden z rodziców albo prawnych opiekunów są zameldowani na terenie Gminy Nowy
Tomyśl na pobyt stały co najmniej od 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie
dziecka do żłobka."
b) Dodaje się ust. 2 w brzmieniu następującym:
„2. Stwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 punktach: 2a oraz 3a następuje na podstawie
pisemnych oświadczeń rodziców albo prawnych opiekunów lub co najmniej jednego z rodziców albo
prawnych opiekunów, złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.)”.
3) W § 12 ust. 1 Statutu punkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) pisemnego wniosku jednego z rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do Żłobka
z chwilą, kiedy dziecko posiada nadany numer PESEL lub inny dokument potwierdzający jego
urodzenie;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Marek Ratajczak

