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UCHWAŁA NR XLI/802/18
RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Kobierzyckiego Zespołu Żłobków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala,
co następuje:
§ 1. Z dniem 1 października 2018r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie „Kobierzycki Zespół
Żłobków”, zwany dalej Zespołem, z siedzibą w Kobierzycach ul. Robotnicza 19a, w skład którego wchodzą:
1) Żłobek Gminny w Kobierzycach, z siedzibą w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 19a,
2) Żłobek Gminny w Wysokiej, z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 99.
§ 2. Zespół przejmuje wszystkie należności i zobowiązania połączonych żłobków. Majątek połączonych
jednostek staje się majątkiem Zespołu. Pracownicy połączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.
§ 3. Zespołowi nadaje się statut w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Mienie, w które wyposaża się Zespół określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce:
E. Regulska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/802/18
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

STATUT
Kobierzyckiego Zespołu Żłobków
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Kobierzycki Zespół Żłobków, zwany dalej „Zespołem”, jest gminną jednostką organizacyjną
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi:
1) Żłobek Gminny w Kobierzycach, z siedzibą w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 19a,
2) Żłobek Gminny w Wysokiej, z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 99.
2. Siedziba Zespołu mieści się w Kobierzycach przy ul. Robotniczej 19a.
3. Zespół udziela świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dzieciom
z terenu Gminy Kobierzyce.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Kobierzyce.
5. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne
osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu oraz sposób ich realizacji
§ 3. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną,
wychowawczą i edukacyjną, wspomagają wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, wspomaganie
indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.
§ 4. Do zadań Zespołu należy:
1) zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,
3) koordynowanie realizacji w żłobkach działań opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych,
właściwych dla wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, wynikających z programu pracy żłobka.
§ 5. Cele i zadania Zespołu realizowane są poprzez:
1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci oraz
konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez gry, zabawy, zajęcia organizowane
metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne,
2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,
4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
5) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w żłobku i terenie wokół niego,
6) niestosowanie wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.
Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do żłobków
§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
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2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego jest złożenie
pisemnego wniosku przez rodziców do dyrektora Żłobka.
3. Coroczna rekrutacja dzieci do Żłobka prowadzona jest w terminie ustalonym przez Wójta Gminy
w uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka.
4. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania
z usług Żłobka.
5. Dyrektor Żłobka przeprowadza rekrutację dzieci na wolne miejsca w Żłobku.
6. Rekrutacji podlegają dzieci, które łącznie spełniają warunki:
1) w dniu 1 września roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończyły co najmniej 20 tygodni życia,
2) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce.
7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc w Żłobku, w toku postępowania
kwalifikacyjnego brane są pod uwagę kryteria pierwszeństwa w następującej kolejności:
1) dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź samotnie je wychowujących pracujących zawodowo
lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lub prowadzących gospodarstwo rolne,
lub uczących się w systemie dziennym,
2) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych,
4) zgłoszenie przez rodzica do żłobka więcej niż jednego dziecka,
5) posiadanie przez dziecko rodzeństwa w wieku do 18 roku życia.
8. W przypadku posiadania wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego
roku.
9. W przypadku zgłoszonej przez rodzica nieobecności dziecka w żłobku, trwającej dłużej niż 4 tygodnie,
Dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy
z jego rodzicami.
10. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9 pierwszeństwo przyjęcia będą miały dzieci, które brały
udział w rekrutacji, ale z powodu niewystarczającej liczby punktów nie dostały się do żłobka.
Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach
§ 7. 1. Za pobyt dziecka w Żłobku rodzice wnoszą opłatę, liczoną za każdą godzinę pobytu dziecka
w Żłobku oraz opłatę za wyżywienie, liczone wg dziennej stawki żywieniowej.
2. Wysokość stawki godzinowej za pobyt dziecka i maksymalną wysokość stawki dziennej wyżywienia
ustala Rada Gminy Kobierzyce w drodze odrębnej uchwały.
3. Rodzice nie ponoszą opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności,
począwszy od dnia, w którym do godz. 8.20 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka.
4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku opłata za jego pobyt ulega proporcjonalnemu
pomniejszeniu.
5. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
Rozdział 5.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobkach
§ 8. 1. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci.
2. Termin zajęć będzie podawany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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Rozdział 6.
Organizacja Zespołu
§ 9. 1. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a dyrektor Zespołu wykonuje
czynności z zakresu prawa pracy.
2. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Zespół
na zewnątrz.
3. Dyrektor Zespołu działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Kobierzyce.
4. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu,
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Zespołu,
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu,
4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Zespołu.
§ 10. 1. Godziny pracy żłobków wchodzących w skład Zespołu ustala się w regulaminie organizacyjnym
nadany przez Dyrektora Zespołu.
2. Za realizację regulaminu odpowiada Dyrektor Zespołu.
3. W Zespole zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 10 godzin dziennie wzglądem każdego
dziecka.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Zespole może być, na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) wydłużony, za dodatkową opłatą.
Rozdział 7.
Mienie Zespołu
§ 11. Zespół gospodaruje mieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) i zapewnia jego należytą ochronę jak również
właściwe wykorzystanie.
Rozdział 8.
Gospodarka finansowa
§ 12. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na zasadach określonych w ustawach.
2. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej Zespołu stanowi plan dochodów i wydatków, zwany
planem finansowym.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 13. Zmiany w niniejszym statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/802/18
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Kobierzycki Zespół Żłobków wyposaża się:
1) w lokal użytkowy o powierzchni 466,57 m2, będący częścią budynku zlokalizowanego w obrębie wsi
Kobierzyce na działce nr 206/4, wartość początkowa lokalu wraz z pierwszym wyposażeniem wynosi
3 200 000,00 zł;
oraz
2) w lokal użytkowy o powierzchni 724,12 m2, będący częścią budynku zlokalizowanego w obrębie wsi
Wysoka na działkach nr 43/67 i 43/68, wartość początkowa lokalu wraz z pierwszym wyposażeniem
wynosi 2 000 000,00 zł.
Łączna wartość początkowa lokali wraz z pierwszym wyposażeniem wynosi 5 200 000,00 zł.

