UCHWAŁA NR XL/272/13
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Radków, działającej w formie jednostki budżetowej
pod nazwą Radkowski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.
U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 01 kwietnia 2013 roku jednostkę budżetową o nazwie Radkowski Zespół Żłobków z/s
w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14/1, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzi:
1) Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14;
2) Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14/1.
§ 2. Ustala się statut Zespołu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie
Bogumił Kuczyński
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Załącznik do Uchwały Nr XL/272/13
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 25 lutego 2013 r.
Statut Radkowskiego Zespołu Żłobków
§ 1. 1. Radkowski Zespół Żłobków zwany dalej "Zespołem" jest gminną jednostką organizacyjną
działającą w formie jednostki budżetowej.
2. W skład Zespołu wchodzi:
1) Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14;
2) Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14/1.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14/1 w Radkowie.
4. Zespół obejmuje swoją działalnością teren Gminy Radków.
5. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie, należy rozumieć ustawę o z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).
§ 2. Podstawowym celem działalności zespołu jest organizowanie i prowadzenie działalności
opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju
dzieci.
§ 3. 1. Podstawowym zadaniem zespołu jest udzielanie świadczeń opiekuńczych dzieciom poprzez:
1) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi;
2) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego,
odpowiedniego do ich wieku i potrzeb;
3) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w zespole, odpowiedniego do wieku dziecka
wyżywienia, zgodnego z normami i zasadami dietetyki;
4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
5) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci
odpowiednio do ich wieku;
6) zapewnienie warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych;
7) zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków zabawy z elementami edukacji oraz odpoczynku;
8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym prowadzenie wczesnego wspomagania
psychomotorycznego rozwoju każdego dziecka;
9) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka w oparciu o ich indywidualne potrzeby;
10) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i uczenie właściwych zachowań
społecznych;
11) rozwijanie samodzielności dzieci oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej.
2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem zespołu, oprócz zadań wymienionych w ust.1
jest zapewnienie opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do
potrzeb.
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§ 4. Cele i zadania realizowane będą w szczególności poprzez:
1) zatrudnienie w Zespole fachowego personelu zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie,
2) współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, m.in. poprzez prowadzenie konsultacji
i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi,
3) zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci niepełnosprawnych - zatrudnienie odpowiednio do
potrzeb dzieci specjalistów, m.in. psychologa, pedagoga, logopedy.
§ 5. 1. Naboru dzieci do Zespołu dokonuje Dyrektor.
2. Warunki przyjęcia dziecka do Zespołu:
1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących, bądź
jednego z rodziców, w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko;
2) dzieci rodziców (opiekunów prawnych) wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności,
bądź całkowitą niezdolność do pracy.
3. Zapisanie dziecka do Zespołu odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszenia dziecka.
4. Gdy liczba złożonych kart spełniających kryteria przyjęcia dziecka do Zespołu przekroczy liczbę
wolnych miejsc, brana będzie pod uwagę kolejność wpływu kart.
§ 6. 1. Dzieci do Zespołu przyjmowane są w dwóch naborach: podstawowym i uzupełniającym.
2. Nabór podstawowy dzieci na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego odbywa się w
okresie od 15 do 30 kwietnia każdego roku.
3. Dyrektor Zespołu ogłasza listę przyjętych dzieci w naborze podstawowym w terminie do 31 maja.
4. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
5. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy cywilno-prawnej z dyrektorem
Zespołu.
§ 7. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w Zespole są odpłatne.
§ 8. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Zespole, opłatę za wydłużony pobyt oraz maksymalną
wysokość opłaty za wyżywienie reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Radkowie.
2. W przypadku nieobecności dziecka w Zespole opłata za jego pobyt ulega proporcjonalnemu
pomniejszeniu.
3. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Zespole, zgłoszonej z jednodniowym wyprzedzeniem,
opłaty za wyżywienie nie pobiera się.
4. Należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Zespole lub/i za wyżywienie podlegające zwrotowi
będą zaliczane na poczet opłaty za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka z Zespołu w
trakcie miesiąca lub zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom
dziecka (opiekunom prawnym).
5. Opłaty wnoszone są na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
§ 9. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego ustalenia.
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXI/132/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011r. utworzono jednostkę
budżetową o nazwie Żłobek Gminny „Maluch” w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14, który rozpoczął
swoją działalność z dniem 01 kwietnia 2012 roku (oddział dla 16-ga dzieci). Zatrudnionych jest 6 osób, w tym
3 osoby pełne etaty i 3 na niepełne.
Uchwałą Nr XXXVIII/260/12 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 grudnia utworzono jednostkę
budżetową o nazwie Żłobek Gminny „Maluch” w Radkowie przy ul. Bolesława Chrobrego 12-14/1, który
rozpocznie swoją działalność z dniem 01 kwietnia 2013r. (2 oddziały 16-osobowe) – łącznie 32 miejsca.
Żłobek uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Radków
pod poz. 2 z dnia 29.01.2013r.
W żłobku do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się jedną pielęgniarkę lub
położną. Pracą każdego żłobka kieruje Dyrektor, (który nadaje regulamin i odpowiada za jego realizację),
wyłoniony w drodze naboru na wolne stanowisko kierownicze.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z dnia 3 marca
2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą dla celów
organizacyjnych połączyć je w zespół, który będzie funkcjonował w formie gminnej jednostki budżetowej
i określić zasady jego działania.
W celu sprawnego funkcjonowania utworzonych żłobków, a w szczególności wprowadzenia jednolitych
zasad, zachodzi konieczność utworzenia jednostki organizacyjnej, działającej w formie jednostki budżetowej
pod nazwą Radkowski Zespół Żłobków. Powyższe spowoduje ogłoszenie naboru na Dyrektora Zespołu
Żłobków, który zajmie się organizacją wewnętrzną zespołu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Radków,
działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Radkowski Zespół Żłobków jest zasadne.
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