
UCHW ALA NR XXXVI/276/14
RADY MIASTA RA WA MAZOWIECKA

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

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. a samarz,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. paz. 594, paz. 645, paz. 1318), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. a finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. paz. 885, paz. 938, paz. 1646) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,
ust. 2 i art. 11 Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutega 2011 r. 0 opiece nad dzie6mi w wieku do lat
3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastypuje:

§ 1. Tworzy siy gminn<t jednostky budzetow,! 0 nazwie Zlabek Miejski z Oddzialami Integracyjnymi
z siedzib,! w Rawie Mazowieckiej, zwan'! dalej "Zlobkiem".

§ 2. Zlobkawi nadaje siy imiy "Tuptus".

§ 3. Zlobkawi nadaje siy Statut, stanowi,!cy zal,!cznik do uchwaly.

§ 4. Razpaczycie dzialalnasci statutowej Zlobka nastapi z dniem 1 wrzeSnia 2014 r.

§ 5. Wykananie uchwaly powierza siy Burmistrzawi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 6. Uchyla siy uchwaly Nr XXXV/264/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia Zlobka Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi, dla kt6rego arganem
prowadz,!cym jest gmina Miasto Rawa Mazawiecka oraz nadania mu statutu.

§ 7. Uchwala wchadzi w zycie po uplywie 14 dni ad dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.



Zalqcznik do Uchwaly Nr XXXVI/276/14

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rozdziall.
Postanowienia ogolne

§ 1. Zlobek Miejski z Oddzialami Integracynymi "Tuptus" z siedzibq w Rawie Mazowieckiej, zwany
da1ej "Zlobkiem" dziala na podstawie:

1) ustawy z dnia 41utego 2011 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do 1at 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 poin. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gmim1ym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pMn. zm.);

4) niniejszego statlltu.

§ 2. 1. Zlobek jest samodzie1nq, wydzielonq organizacyjnie gminnq jednostkq blldzetowq.

2. Zlobek nie posiada osobowosci prawnej.

3. Siedziba Zlobka miesci siy w Rawie Mazowieckiej przy u1. Murarskiej 1.

4. Organem prowadzqcym Zlobek jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Rozdzial2.
Cele i zadania Zlobka

§ 3. Podstawowym ce1em Zlobka z oddzialami integracyjnymi jest organizowanie i prowadzenie
dzialalnosci profi1aktyczno - zdrowotnej, opiekuilczej i wychowawczej, wspomagajqcej wyrownianie
szans rozwoju dzieci w wieku od ukoilczenia 20 tygodnia zycia do do 3 1at, szerzenie idei integracji
dzieci zdrowych z niepelnosprawnymi.

§ 4. Do zadail Zlobka na1ezy:

1) zagwarantowanie dzieciom wlasciwej opieki pie1ygnacyjnej, profilaktyczno - zdrowotnej,
wychowawczej oraz edukacyjnej, z lIwzg1ydnieniem ich indywidlla1nych potrzeb, a w przypadku
dziecka niepelnosprawnego ze szczego1nym uwzg1ydnieniem rodzaju niepelnosprawnosci;

2) dbanie 0 bezpieczeilstwo i zdrowie dzieci;

3) wspoldzialanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Zlobkll odpowiedniego do wiekll i stanll zdrowia
wyzywienia zgodnego z n0l111ami i zasadami dietetyki.

§ 5. 1. Ce1e Zlobka Sq osiqgane poprzez:

1) stosowanie r6Znych metod i form pracy z dziecmi, uwzg1ydniajqcych ich rozwoj psychomotoryczny;

2) stymu10wanie procesow rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich wlasnej inicjatywy;

3) zapewnienie dzieciom moz1iwosci odpoczynku w [ormach dostosowanych do ich wieku;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na swiezym powietrzu;

5) wspolpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizacjy spotkail, zajyc otwartych
oraz wlqczanie rodzicow w dzialalnosc grupy.



Rozdzial3.
Warunki przyjrnowania i pobytu dzieci w Zlobku

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

2. Do Zlobka przyjmowane S'l dzieci, kt6rych rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkuj'l na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka.

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

1) dzieci obojga rodzic6w (prawnych opiekun6w) pracuj'lcych zawodowo lub ucz'lcych siy;

2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowuj'lcego dziecko (w rozumlelllU
art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lute go 2011 r. 0 opiece nad dziecmi w wieku do lat 3);

3) dzieci niepelnosprawne, posiadaj'lce orzeczenie 0 niepelnosprawnosci;

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec kt6rego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopien
niepelnosprawnosci b'ldz calkowit'l niezdolnosc do samodzi~lnej egzystencji na podstawie odrybnych
przepis6w;

5) dzieci, kt6rych rodzenstwo aktualnie uczyszcza do Zlobka;

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

4. Dzieci spoza Rawy Mazowieckiej byd'l przyjmowane do Zlobka na dany rok szkolny tylko
w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkanc6w Miasta Rawa Mazowiecka i posiadania wolnych miejsc
w plac6wce.

§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objytego opiek'l maj'l prawo do:

1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2) uzyskania infoDnacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

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

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objytego opiek'l zobowi'lzani S'l do:

1) przestrzegania statutu Zlobka;

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

3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Zlobka osobiscie lub przez upowaznion'l przez siebie osoby,
zapewniaj'lC'l dziecku peIne bezpiecze11stwo;

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

5) przyprowadzania do Zlobka wy1'lcznie dziecka zdrowego.

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

§ 8. 1. Pobyt dziecka w Zlobku jest platny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowi'lzani S'l do
ponoszenia oplaty za pobyt i wyzywienie dziecka przebywaj'lcego w Zlobku.

2. Zlobek pobiera oplaty od rodzic6w (prawnych opiekun6w) za korzystanie z uslug Zlobka
wyliczone w oparciu 0 przyjyte w drodze odrybnej uchwaly Rady Miasta Rawa Mazowiecka stawki
oplaty uwzglydniaj'lce:

1) oplaty za pobyt dziecka w Zlobku, nie dluzej jednak niz 10 godzin dziennie ustalon'l jako iloczyn
stawki godzinowej, dziennej liczby godzin pobytu dziecka w zlobku oraz liczby dni pobytu dziecka
w zlobku;



2) oplaty dodatkowq za wydluzony (na wniosek rodzicow, prawnych opiekunow) pobyt dziecka
w Zlobku, przekraczajqcy 10 godzin dziennie;

3) oplaty za wyzywienie (stawky zywieniowq) rownq kosztowi surowca zuzytego do przyrzqdzania
posilkow dla dzieci, zgodnie z normami zywienia wlasciwymi dla dzieci do lat 3.

3. Wysokosc oplaty za wyzywienie ustala co roku Dyrektor.

4. Oplaty, 0 ktorych mowa w ust. 2 pomniejsza siy proporcjonalnie 0 ilosc dni nieobecnosci dziecka
w Zlobku i podlegajq. one zwrotowi w miesiqcu nastypnym w fom1ie odpisu od naleznosci za ten miesiqc,
a w przypadku niemoznosci dokonania tego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dokonuje
siy wyplaty w formie gotowkowej lub przelewem bankowym na konto wskazane we wnisoku.

5. Szczegolowy zakres i zasady odplatnosci za wyzywienie i pobyt dziecka w Zlobku okresla umowa
zawierana pomiydzy dyrektorem Zlobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Rozdzial5.
Organizacja Zlobka

§ 9. 1. Zlobek stanowi zaklad pracy w rozumieniu przepisow'Kodeksu pracy.

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

3. Dyrektor Zlobka dziala na podstawie pemomocnictw udzielonych przez BUlmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka.

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

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

6. Dyrektor Zlobkajest odpowiedzialny za realizacjy zadaiJ. okreslonych w § 4 oraz za:

l) dokonywanie czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownikow Zlobka;

2) opracowywanie rocznych planow finansowych Zlobka;

3) racjonalne gospodarowanie srodkami finansowymi Zlobka;

4) sprawne administrowanie i zarzqdzanie majqtkiem Zlobka.

7. Dyrektor w celu realizacji zadaiJ. 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 rowniez
jego wlasciwe wykorzystanie.

Rozdzial7.
Gospodarka finansowa

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

2. Zr6dlami finansowania Zlobka Sq:

l) srodki finansowe z budzetu gminy Miasto Rawa Mazowiecka;

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

3) inne dochody uzyskane w sposob 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. I. Nadz6r nad dziatalnosciq Ztobka sprawuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Nadz6r, 0 kt6rym mowa w ust. 1, obejmuje w szczeg6lnosci:

1) warunki i jakose swiadczonej opieki;

2) realizacjy zadan statutowych;

3) prawidlowose gospodarowania mieniem;

4) gospodarky finansowq.

Rozdzial9.
Postanowienia koncowe

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

Zlobek Miejski z Oddzialami Integracyjnymi "Tuptus"

ut. Murarska 1

96-200 Rawa Mazowiecka

2. Zmiany w niniejszym statucie mogq bye dokonywane wylqcznie w trybie wtasciwym dla

jego nadania.


