
UCHWALA NR XXXV/264/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

w sprawie utworzenia Zlobka Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi, dla kt6rego organem
prowadz~cym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 12 ust. 1 pkt 2 i Ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,
Ust. 2 i art. 11 Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lute go 2011 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do 1at
3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast'(puje:

§ 1. Tworzy siy gminnq jednostky budzetowq 0 nazwie Zlobek Miejski z Oddzialami Integracyjnymi
z siedzibq w Rawie Mazowieckiej, zwanq da1ej "Zlobkiem".

§ 2. Zlobkowi nadaje siy imiy "TUPTUS".

§ 3. Zlobkowi nadaje siy Statut, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.

§ 4. Rozpoczycie dziala1nosci statutowej Zlobka nastapi z dniem 1 wrzeSnia 2014 r.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.



Zal,!cznik do Uchwaly Nr XXXV/264114

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 5 marca 2014 r.

Statut Zlobka Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi "TUPTUS" z siedzib~ w Rawie
Mazowieckiej

Rozdzial1.
Postanowienia og6lne

§ 1. Zlobek Miejski z Oddzialami Integracynymi " TUPTUS" z siedzib,! w Rawie Mazowieckiej,
zwany dalej "Zlobkiem" dziala na podstawie:

1) ustawy z dnia 41utego 2011 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6Zn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Zlobek jest samodzieln,!, wydzielon,! organizacyjnie gminn,! jednostk,! budzetow,!.

2. Zlobek nie posiada osobowosci prawnej.

3. Siedziba Zlobka mieSci siy w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.

4. Organem prowadz,!cym Zlobek jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Rozdzial2.
Cele i zadania Zlobka

§ 3. Podstawowym celem Zlobka. z oddzialami integracyjnymi jest organizowal1le i prowadzenie
dzialalnosci profilaktyczno - zdrowotnej, opiekunczej i wychowawczej, wspomagajqcej wyr6wnianie
szans rozwoju dzieci w wieku od ukonczenia 20 tygodnia zycia do do 3 lat, szerzenie idei integracji
dzieci zdrowych z niepelnosprawnymi.

§ 4. Do zadan Zlobka nalezy:

1) zagwarantowanie dzieciom wlasciwej opieki pielygnacyjnej, profilaktyczno - zdrowotnej,
wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzglydnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku
dziecka niepelnosprawnego ze szczeg6lnym uwzglydnieniem rodzaju niepelnosprawnosci;

2) dbanie 0 bezpieczenstwo i zdrowie dzieci;

3) wsp61dzialanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Zlobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia
wyzywienia zgodnego z nom1ami i zasadami dietetyki.

§ 5. 1. Cele Zlobka s'! osi,!gane poprzez:

1) stosowanie r6znych metod i form pracy z dziecmi, uwzglydniaj,!cych ich rozw6j psychomotoryczny;

2) stymulowanie proces6w rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich wlasnej inicjatywy;

3) zapewnienie dzieciom mozliwosci odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na swiezym powietrzu;

5) wsp6lpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizacjy spotkan, zajyc otwartych
oraz wl,!czanie rodzic6w w dzialalnosc grupy.



Rozdzial3.
Warunki przyjrnowania i pobytu dzieci w Zlobku

§ 6. 1. Do Zlobka przyjmowane Sq dzieci w wieku od 20. tygodnia zycia do ukonczenia 3 roku zycia.
W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest przedluzenie pobytu dziecka w Zlobku do
4 roku zycia.

2. Do Zlobka przyjmowane Sq dzieci, kt6rych rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkujq na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Pierwszenstwo w przyjyciu do Zlobka majq (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1) dzieci obojga rodzic6w (prawnych opiekun6w) pracujqcych zawodowo lub uczqcych siy;

2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowujqcego dziecko (w rozumlemu
art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 41utego 2011 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do 1at 3);

3) dzieci niepeinosprawne, posiadajqce orzeczenie 0 niepeinosprawnosci;

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec kt6rego orzeczono znaczny lub lImiarkowany stopie6.
niepemosprawnosci bqdz calkowitq niezdo1nosc do samodzielnej egzystencji na podstawie odrybnych
przepls6w;

5) dzieci, kt6rych rodzellstwo aktualnie uczyszcza do Zlobka;

6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i wiycej);

4. Dzieci spoza Rawy Mazowieckiej bydq przyjmowane do Zlobka na dany rok szkolny tylko

po zaspokojenill potrzeb mieszkanc6w Miasta Rawa Mazowiecka i w miary posiadania wolnych
miejsc w plac6wce.

§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objytego opiekq majq prawo do:

1) uzyskania infonnacji na temat planll pracy w grupach;

2) uzyskania informacji na temat rozwojll psychofizycznego ich dziecka;

3) wyrazania opinii i wniosk6w na temat funkcjonowania Zlobka i pracownik6w Zlobka, w tym
dyrektora.

2. Rodzice (prawni opiekllnowie) dziecka objytego opiekq zobowiqzani Sqdo:

1) przestrzegania stahltu Zlobka;

2) zaopatrzenia dziecka w niezbydne przedmioty, przybory i pomoce;

3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Zlobka osobiscie 1ub przez lIpowaznionq przez siebie osoby,
zapewniajqcq dziecku peIne bezpieczenstwo;

4) terminowego uiszczania odplatnosci za pobyt i wyzywienie dziecka w Zlobku;

5) przyprowadzania do Zlobka wyIqcznie dziecka zdrowego.

Rozdzial4.
Zasady ustalania oplat za pobyt i wyzywienie dziecka w Zlobku

§ 8. 1. Pobyt dziecka w Zlobku jest platny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiqzani Sq do
ponoszenia oplaty za pobyt i wyzywienie dziecka przebywajqcego w Zlobku.

2. Zlobek pobiera oplaty od rodzic6w (prawnych opiekun6w) za korzystanie z uslug Zlobka
w postaci:

1) oplaty za pobyt dziecka w Zlobku do 10 godzin dziennie;

2) oplaty dodatkowej za wydluzony (na wniosek rodzic6w, prawnych opiekun6w) pobyt dziecka
w Zlobkll, przekraczajqcy 10 godzin dziennie;

3) oplaty za wyzywienie.



3. Oplata, 0 kt6rej mowa w ust. 2 pkt 1, nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecnosci dziecka
w zlobku.

4.0plata za wyzywienie, stanowiqca koszt produkt6w wykorzystywanych do przygotowania
posilk6w, podlega zwrotowi w przypadku nieobecnosci dziecka w Zlobku zgodnie z zasadq: dziennna
stawka zywieniowa mnozona przez ilosc dni nieobecnosci dziecka, pOCZqwszy od drugiego dnia
nieobecnosci, a od pierwszego dnia nieobecnosci, jeSli nieobecnosc ta zostanie zgloszona
z wyprzedzeniem, najp6zniej do godziny 8.00 pierwszego dnia nieobecnosci.

5. Oplata, 0 kt6rej mowa w ust. 4 jest uwzglydniania przy ustalaniu wysokosci odplatnosci za
wyzywienie w miesiqcu nastypnym.

Rozdzial5.
Organizacja Zlobka

§ 9. 1. Zlobek stanowi zaklad pracy w rozumieniu przepis6w Kodeksu pracy.

2. Dyrektor Zlobka jest przelozonym wszystkich zatrudnionych w nim pracownik6w i reprezentuje
Zlobek na zewnqtrz.

3. Dyrektor Zlobka dziala na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez BUffi1istrza Miasta Rawa
Mazowiecka.

4. Organizacjy wewnytrznq Zlobka okresla regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zlobka.

5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Zlobka ustala godziny pracy Zlobka, biorqc pod uwagy
opinie rodzic6w.

6. Dyrektor Zlobka jest odpowiedzialny za realizacjy zadan okreslonych w § 4 oraz za:

1) dokonywanie czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownik6w Zlobka;

2) opracowywanie rocznych plan6w finansowych Zlobka;

3) racjonalne gospodarowanie srodkami finansowymi Zlobka;

4) sprawne administrowanie i zarzqdzanie majqtkiem Zlobka.

7. Dyrektor w celu realizacji Zadall.wydaje zarzqdzenia i regulaminy.

Rozdzial6.
Mienie Zlobka

§ 10. Zlobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy 0 samorzqdzie
gminnym oraz ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami i zapewnia jego nalezytq ochrony, jak r6wniez
jego wlasciwe wykorzystanie.

Rozdzial7.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Zlobka prowadzona jest w fOffi1ie wlasciwej dla gminnej jednostki
budzetowej na zasadach okreSlonych w ustawie 0 finansach publicznych.

2. Zr6dlami finansowania Zlobka Sq:

1) srodki finansowe z budzetu gminy Miasto Rawa Mazowiecka;

2) oplaty wnoszone przez rodzic6w za uslugi swiadczone w ramach dzialalnosci statutowej;

3) ilU1edochody uzyskane w spos6b przewidziany prawem.

3. Podstawq gospodarki finansowej Zlobka jest roczny plan finansowy, obejmujqcy planowane
dochody i wydatki Zlobka.

4. Zlobek prowadzi i przechowuje dokumentacjy zgodnie z odrybnymi przepisami.



Rozdzial8.
Nadzor i kontrola nad Zlobkiem

§ 12. 1. Nadz6r nad dzialalnosci,! Zlobka sprawuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Nadz6r, 0 kt6rym mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg61nosci:

1) warunki i jakose swiadczonej opieki;

2) realizacjy zadan statutowych;

3) prawidlowose gospodarowania mieniem;

4) gospodarky finansow'!.

Rozdzial9.
Postanowienia koncowe

§ 13. 1. Zlobek uzywa pieczyci podluznej 0 tresci:

Zlobek Miejski z Oddzialami Integracyjnymi "TUPTUS." ul. Murarska 1 96-200 Rawa Mazowiecka,.

2. Zmiany w niniejszym statucie mog'! bye dokonywane wylq.cznie w trybie wlasciwym dla jego

nadania.


