
UCHWAŁA NR LVI/486/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy "Świat Dziecka" w Staszowie, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.1)), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn zm.2)) oraz art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Tworzy się z dniem 1 marca 2018 roku jednostkę budżetową o nazwie Klub Dziecięcy "Świat Dziecka" 
w Staszowie, zwany dalej "Klubem" 

§ 2. 

Siedziba Klubu znajduje się w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17a. 

§ 3. 

Klubowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Nadzór nad Klubem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1428, poz. 60, poz. 1428
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/486/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 stycznia 2018 r.

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na miejsca opieki w Klubie Dziecięcym oraz mając na 
względzie pełniejsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności tworzy się jednostkę 
budżetową o nazwie Klub Dziecięcy "Świat Dziecka" w Staszowie. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej 
uchwały jest zasadne. 
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STATUT 

           KLUBU DZIECIĘCEGO  „ŚWIAT DZIECKA” W STASZOWIE

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Klub Dziecięcy  „Świat Dziecka” w Staszowie, zwany dalej "Klubem", działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

2. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.

157 ze zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze

zm.),

4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.

902 ze zm.),

5. niniejszego statutu.

§ 2

1. Klub Dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie jest Klubem publicznym.

2. Siedziba  Klubu znajduje się w Staszowie, ul. Jana Pawła II 17a.

3. Klub działa w formie jednostki budżetowej Gminy Staszów.

4. Organem założycielskim Klubu jest Gmina Staszów.

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 II

Cel i zadania Klubu oraz sposób ich realizacji

§ 3

Podstawowym celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz

wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

§ 4

Do zadań Klubu należy w szczególności:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
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2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

jego niepełnosprawności,

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój

psychomotoryczny dziecka,

4. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego wieku i możliwości,

5. kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka z satysfakcjonującym życiem       

w grupie,

6. systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka,

7. sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności 

rozwojowych i intelektualnych dzieci, odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności,

8. kształtowanie umiejętności funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych 

poprzez odpowiednie oddziaływanie wychowawcze skierowane na dziecko oraz 

uwzględniające rodzaj niepełnosprawności,

9. dostosowywanie treści,  metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do 

wyników obserwacji dziecka,

10. zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Klubie,

11. zapewnienie dziecku właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami 

dietetycznymi,

12. wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,

13. rodzice dzieci uczęszczających do Klubu mogą uczestniczyć w prowadzonych zajęciach 

po uprzednim ustaleniu z opiekunem grupy terminu udziału w tych zajęciach.

Rozdział III

Zarządzanie Klubem

§ 5

1. Klubem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Klubu.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

§ 6

Skład personelu zatrudnionego w Klubie jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających 

do Klubu.
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Rozdział IV

Nadzór i gospodarka majątkowo – finansowa

§ 7

1. Nadzór nad Klubem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

2. Kontroli i oceny działalności  Klubu oraz pracy Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta 

i Gminy Staszów.

§ 8

Klub prowadzony jest w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V

Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w Klubie

§ 9

1. Opłaty za korzystanie z usług Klubu obejmują opłatę za pobyt oraz opłatę za 

wyżywienie.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej  

w Staszowie.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie, niezależnie od przyczyny rodzicom 

przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka pod 

warunkiem poinformowania Dyrektora Klubu o nieobecności dziecka najpóźniej w 

przeddzień planowanej nieobecności, a w przypadku nieplanowanej nieobecności (np. 

choroba, zdarzenie losowe) w pierwszym dniu tej nieobecności do godziny 8.00.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie nie pobiera się opłaty za pobyt                

i wyżywienie dziecka na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wniosku

rodziców w przypadku całomiesięcznej choroby dziecka lub innych uzasadnionych 

przyczyn.

§ 10

W przypadku zalegania z opłatami za pobyt w Klubie przez okres 3 miesięcy, Dyrektor Klubu

może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.
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Rozdział VI

Warunki przyjmowania dzieci do Klubu

§ 11

1. Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok, przyjęcia dzieci odbywają się w miarę

posiadanych wolnych miejsc.

2. Przyjęcie dziecka do Klubu następuje na podstawie "karty zgłoszenia dziecka do 

Klubu".

3. Zapisy do Klubu prowadzone są na cały okres opieki nad dzieckiem.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Klubu mają dzieci:

 a)  dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

            b) samotnie wychowywane przez pracującą matkę lub ojca,

c) jednego lub dwojga pracujących rodziców niepełnosprawnych.

            d) dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

         

5. W przypadku gdy liczba miejsc w Klubie jest mniejsza niż liczba dzieci oczekujących 

na przyjęcie do Klubu  decyduje pierwszeństwo określone w pkt 4 w/g wskazanej tam 

kolejności.

6. W przypadku, gdy liczba miejsc w Klubie będzie mniejsza  niż liczba dzieci 

oczekujących na przyjęcie do Klubu w tej samej sytuacji pierwszeństwa, o kolejności 

przyjęcia decyduje data złożenia "karty zgłoszenia dziecka do Klubu".

7. Odmowa przyjęcia dziecka do Klubu może nastąpić w sytuacji braku miejsca  

w Klubie.

8. W razie stwierdzenia przez osobę przyjmującą objawów wskazujących na stan 

chorobowy dziecka, może ono być przyjęte dopiero po przedłożeniu stosownego 

zaświadczenia lekarskiego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
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