UCHWAŁA NR XLIII/277/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miesjki Żłobek Integracyjny "Dom nad
strumykiem" w Głogowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 lipca 2013 roku tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą: Miejski Żłobek
Integracyjny „Dom nad strumykiem” w Głogowie, z siedzibą w Głogowie przy ul. Strumykowej 3, zwany dalej
"Żłobkiem".
§ 2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Miejska Głogów.
§ 3. 1. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie
dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia na zasadach określonych w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami).
2. Żłobek w ramach opieki określonej w ust. 1 realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
§ 4. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami).
§ 5. Mienie stanowiące własność Gminy Miejskiej Głogów będące dotychczas w trwałym zarządzie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, niezbędne do realizacji zadań Żłobka zostanie przekazane wraz z dokumentacją
w trwały zarząd dla Żłobka w Głogowie.
§ 6. Pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Dziennym Ośrodku Opiekuńczym przy
ul. Strumykowej 3 w Głogowie z dniem 1 lipca 2013 roku stają się pracownikami Żłobka w trybie i na zasadach
określonych w art. 23` ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
§ 7. Statut Żłobka uchwalony zostanie odrębną uchwałą.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Głogowie Nr VIII/104/99 z dnia 25 maja 1999r. w sprawie
utworzenia Dziennego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Strumykowej Nr 3 w Głogowie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), który mówi, że żłobki mogą tworzyć i prowadzić gminy,
oraz ust. 2, który mówi, że "Gmina tworzy żłobki ... w formie gminnych jednostek budżetowych." Biorąc pod
uwagę m.in. fakt że w Gminie nie funkcjonuje żłobek jako samodzielna jednostka organizacyjna, jest duże
zainteresowanie ze strony rodziców utworzeniem takiej jednostki a także możliwość pozyskania przez Gminę
Miejską Głogów środków finansowych na remont i wyposażenie żłobka utworzenie takiej jednostki wydaje się
w pełni zasadne. Żłobek powstaje na bazie Ośrodka Wsparcia, który funkcjonował dotychczas w strukturach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Ośrodku tym funkcjonował Klub dla Małych Dzieci, co sprawia, że
i zaplecze sanitarne, kuchenne jak i odpowiednio wyszkolona kadra pedagogiczna w pełni zabezpiecza potrzeby
utworzenia właśnie w tym Ośrodku – żłobka.

Id: IDNBN-DHFUU-UUXHM-DOJGI-KCCDM. Podpisany

Strona 1

