
 

 

UCHWAŁA NR XXX/332/2018 

RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w Łodygowicach 

Na podstawie przepisu 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.) oraz art. 11 ust. l i 2 w związku z art. 8 ust. 1 pkt l i ust. 2 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.) 

oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w Łodygowicach, Statut stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 

nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu im. Ottona Klobusa w Łodygowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice 

 

 

Czesław Wandzel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1391



Załącznik do Uchwały Nr XXX/332/2018 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

Statut Klubu Dziecięcego im. Ottona Klobusa w Łodygowicach 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  1. Klub Dziecięcy im. Ottona Klobusa w Łodygowicach, zwany dalej Klubem Dziecięcym jest 

samorządową jednostką budżetową działającą jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej. 

2. Podmiotem, który utworzył Klub Dziecięcy jest Gmina Łodygowice. 

3. Klub Dziecięcy działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 157  

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

4) niniejszego Statutu. 

4. Klub Dziecięcy prowadzony jest w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 4 

5. Klub Dziecięcy używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu: 

Klub Dziecięcy im. Ottona Klobusa 

34-325 ŁODYGOWICE 

ul. Piłsudskiego 4 

Reg. 242823665, NIP 5532510201 

Rozdział 2. 

Cele, zadania i sposób ich realizacji 

§ 2. 1. Celem Klubu dziecięcego jest realizacja funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej  

na rzecz dzieci w wieku do lat 3, wspomagający indywidualny rozwój każdego dziecka zgodnie 

z indywidualnymi możliwościami i potencjałem. 

2. Do zadań Klubu Dziecięcego należy: 

1) sprawowanie opieki na dziećmi od ukończenia pierwszego roku życia do 3 lat, 

2) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb  

oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego, 

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz kształtowanie nawyków higienicznych, 

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne 

możliwości dziecka i jego zdolności, 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci oraz wspomaganie rodziców/prawnych opiekunów w ich 

wychowaniu, 

6) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 

niepełnosprawności, zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. 

3. Klub Dziecięcy realizuje cele i zadania poprzez: 
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1) stosowanie różnorodnych metod, form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny 

dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, 

2) współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez organizację spotkań oraz włączanie 

rodziców/prawnych opiekunów w działalność grupy, 

3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie własnej inicjatywy, 

4) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku, 

5) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, 

6) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka, 

7) troskę o rozwój umysłowy dziecka, 

8) zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 

9) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Klubie Dziecięcym wyżywienia dostosowanego do wieku 

i diety dzieci, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami w zakresie dietetyki. 

Rozdział 3. 

Organy Klubu Dziecięcego i jego organizacja 

§ 3. 1. Kierownik Klubu Dziecięcego kieruje jego pracą, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny 

za jego mienie. 

2. Kierownika Klubu Dziecięcego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łodygowice, który jest zwierzchnikiem 

służbowym kierownika Klubu Dziecięcego i wykonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa 

pracy. 

3. Kierownik Klubu Dziecięcego działa na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy 

Łodygowice. 

§ 4. 1. W Klubie Dziecięcym zatrudnia się opiekunów oraz pracowników obsługi. 

2. Przełożonym służbowym pracowników Klubu Dziecięcego jest jego kierownik. 

3. Zasady wynagradzania pracowników Klubu Dziecięcego określa Regulamin wynagradzania 

pracowników opracowany na podstawie właściwych przepisów prawa. 

Rozdział 4. 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym 

§ 5. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie 

Dziecięcym w następujących przypadkach: 

1. Opłata miesięczna za pobyt: w okresie zamknięcia Klubu Dziecięcego z powodu przerwy wakacyjnej  

lub przyczyn losowych. 

2. Opłata za wyżywienie: za każdy dzień nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym począwszy od dnia, 

w którym powiadomiono Klub Dziecięcy o nieobecności dziecka. 

Rozdział 5. 

Warunki przyjmowania dzieci 

§ 6. Warunki przyjmowania dzieci do Klubu Dziecięcego: 

1. Ukończenie przez dziecko pierwszego roku życia. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do Klubu Dziecięcego mają w kolejności: 

a) dzieci niepełnosprawne, 

b) dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, 

c) dzieci, których oboje rodzice pozostają w stosunku zatrudnienia lub prowadzą działalność  gospodarczą, 

d) dzieci, których rodzic samotnie je wychowuje, 
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e) dzieci, których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych posiada orzeczenie o znacznym  

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności  

do samodzielnej egzystencji, a drugi pozostaje w stosunku zatrudnienia lub prowadzi działalność 

gospodarczą, 

f) dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do Klubu Dziecięcego. 

§ 7. Warunki przyjmowania dzieci do Klubu Dziecięcego w przypadku nieobecności dziecka: 

1. Złożenie pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych o okresie trwania nieobecności dziecka 

uczęszczającego do Klubu Dziecięcego. 

2. Zawarcie umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka ubiegającego się o przyjęcie do Klubu 

Dziecięcego. 

3. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zgodnie z zapisem w § 6. 

Rozdział 6. 

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Klubie Dziecięcym 

§ 8. Ustala się następujące zasady udziału rodziców/opiekunów prawnych w zajęciach prowadzonych 

w Klubie Dziecięcym: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do Klubu Dziecięcego mają prawo udziału 

w zajęciach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków z kierownikiem Klubu Dziecięcego. 

2. Udział rodziców/opiekunów prawnych w zajęciach podlega dokumentowaniu. 

Rozdział 7. 

Gospodarka finansowa 

§ 9. 1. Gospodarka finansowa Klubu Dziecięcego prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki 

budżetowej na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Klubu Dziecięcego jest roczny plan finansowy, obejmujący planowe 

dochody i wydatki Klubu Dziecięcego. 

3. Klub Dziecięcy prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnym przepisami. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego 

nadania. 
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