
UCHWAŁA NR XI/83/11
 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH

z dnia 13 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/07 z dnia 25 września 2007 r. 

Działając na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art.17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009r. Nr 175, poz 1362 ze zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XIV/124/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy
Środowiskowej w Kędzierzynce otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
  

 
dr Tadeusz Bochnia

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XI/83/11
 Rady Miejskiej w Dobczycach

 z dnia 13 lipca 2011 r.

Statut Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce 

Rozdział 1.
 Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce działa na podstawie niniejszego statutu oraz w oparciu o następujące akty
prawne: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.
473 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-
wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), 

- Statut Gminy i Miasta Dobczyce. 

2. Ilekroć w Statucie mowa jest o: 

- Świetlicy - rozumie się przez to Świetlicę Środowiskową w Kędzierzynce, 

- Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Dobczycach, 

- Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, 

- Kierowniku – rozumie się przez to Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce. 

§ 2. Świetlica jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

§ 3. Świetlica nie posiada osobowości prawnej. 

§ 4. Świetlica jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego typu opiekuńczego. 



§ 5. Nadzór nad Świetlicą sprawuje Burmistrz. 

§ 6. Liczbę miejsc w Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce określa się na 30. 

§ 7. Siedzibą Świetlicy jest Kędzierzynka – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

§ 8. Świetlica działa na terenie Gminy Dobczyce. 

§ 9. Szczegółową organizację Świetlicy, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin opracowany przez
Kierownika w porozumieniu z Burmistrzem. 

§ 10. Świetlica używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 2.
 Cele i Zadania 

§ 11. 1. Celem świetlicy jest służenie dzieciom i młodzieży szukającym wsparcia, pomocy oraz miejsca atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu w gronie zaufanych przyjaciół. 

2. Do zadań Świetlicy należy: 

a) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 

b) prowadzenie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych z przedmiotów szkolnych oraz pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, 

c) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

d) organizowanie aktywnego wypoczynku szczególnie podczas ferii zimowych i wakacji letnich, 

e) wszechstronne rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i zdolności, 

f) eliminowanie zaburzeń zachowań, ukazywanie prawidłowych wzorców postępowania. 

§ 12. W celu realizacji zadań o których mowa w § 11 Świetlica współpracuje z organami samorządowymi, szkołą oraz
instytucjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie, a także mediami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i innymi
osobami prawnymi. 

Rozdział 3.
 Zasady działania i organizacja Świetlicy 

§ 13. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, przez wszystkie dni robocze, cztery godziny dziennie od 16.00 -20.00. 

§ 14. Świetlicą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik. 

§ 15. Kierownik Świetlicy jest jednocześnie wychowawcą. W razie jego nieobecności trwającej ponad miesiąc placówką kieruje
osoba wyznaczona przez Burmistrza. 

§ 16. Przyjmowanie dzieci do Świetlicy odbywa się bez skierowania. 

§ 17. Strukturę Świetlicy tworzą: 

1. Kierownik 

2. Wychowawca 

§ 18. Działalność Świetlicy może być wspierana przez wolontariuszy zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo –wychowawczych. 

Rozdział 4.
 Obowiązująca dokumentacja 

§ 19. 1. Placówka prowadzi następującą dokumentację : 

a) rejestr uczestników, 

b) karty zapisu dziecka do Świetlicy, 

c) karty pobytu wychowanka, 

d) dziennik zajęć, 

e) plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, 

f) protokoły z posiedzeń Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 

g) księgę inwentarzową, 

h) książkę zarządzeń Kierownika. 

Rozdział 5.
 Gospodarka finansowa 

§ 20. Świetlica jest jednostką budżetową Gminy i Miasta Dobczyce działającą według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych. 

§ 21. Gospodarkę finansową prowadzi się w oparciu o plan finansowy jednostki budżetowej. 

§ 22. Świetlica może pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł niż budżet Gminy zgodnie z odrębnymi
przepisami. 



§ 23. Świetlica może prowadzić kwesty z zachowaniem stosownych przepisów. 

Rozdział 6.
 Postanowienia końcowe 

§ 24. Świetlica używa podłużnej pieczęci w brzmieniu: 

Świetlica Środowiskowa 

w Kędzierzynce 

Kędzierzynka 96 

32-422 Stadniki 

§ 25. Kierownik Świetlicy w ramach udzielonego przez Burmistrza upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
działalności Świetlicy stosuje pieczęcie zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy. 


