
UCHWAŁA NR XIX/111/2012
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

w sprawie utworzenia publicznego klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Kiełczygłów oraz nadania Statutu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, 
poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz.679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), art. 8 ust. 1 pkt 1, 
ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 25, poz. 
235, zmiany: Dz. U. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, 
Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Klub Dziecięcy w Kiełczygłowie. 

§ 2. 1. Klub Dziecięcy, o którym mowa w § 1 będzie wykonywał zadania z zakresu sprawowania opieki nad 
dziećmi do lat trzech. 

2. Szczegółowy zakres zadań Klubu określa Statut. 

§ 3. Nadaje się Klubowi Statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. Klubowi Dziecięcemu przekazuje się mienie określone w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2012 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO W KIEŁCZYGŁOWIE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Klub Dziecięcy w Kiełczygłowie, zwany dalej Klubem Dziecięcym jestgminną jednostką budżetową, 
sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3, realizującąfunkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną. Klub 
Dziecięcy działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz.U.Nr 45, poz. 235, ze zmianami); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami); 

4) niniejszego Statutu. 

§ 2. Klub Dziecięcy podlega wpisowi do rejestru Klubów Dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy 
Kiełczygłów. 

§ 3. Klub Dziecięcy używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu „Klub Dziecięcy w Kiełczygłowie, 
ul. Tysiąclecia 27, 98-358 Kiełczygłów”. 

II. CELE I ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO 

§ 4. Celem Klubu Dziecięcego jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na 
rzecz dziecka do lat 3. 

§ 5. Do podstawowych zadań Klubu Dziecięcego należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć 
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój 
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka; 

4) troska o zdrowie podopiecznych poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; 

5) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji 
i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi; 

6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, a w 
przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

7) dbanie o odpowiednie żywienie dzieci stosownie do wieku oraz indywidualnych wymagań 

. 

III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 

§ 6. Siedzibą Klubu Dziecięcego jest Kiełczygłów, a terenem jego działalności gmina Kiełczygłów i gminy 
ościenne. 

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO 

§ 7. W Klubie Dziecięcym zapewnia się opiekę nad dziećmi w wymiarze do 8 godzin dziennie względem 
każdego dziecka. 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Klubie Dziecięcym może być na wniosek 
rodzica wydłużony, za dodatkową opłatą. 
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§ 9. Do Klubu Dziecięcego mogą być przyjęte dzieci, które: 

1) mają ukończony 1 rok życia, a nie skończyły 3-go roku życia; 

2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia do Klubu Dziecięcego, a w przypadku 
dzieci niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej określające ich poziom rozwoju 
psychofizycznego; 

3) mieszkają na terenie gminy Kiełczygłów i gmin ościennych; 

4) nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych 
dziecka; 

5) opieka nad dziećmi może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok 
życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 
ukończenia 4 roku życia, wówczas rodzice zobowiązani są do złożenia w Klubie Dziecięcym oświadczenia 
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

§ 10. Przyjęć do Klubu Dziecięcego dokonuje dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie na podstawie: 

1) ustaleń Komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie; 

2) wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego z chwilą kiedy dziecko posiada nadany PESEL lub inny 
dokument potwierdzający jego urodzenie. 

§ 11. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym. 
Opieka nad dzieckiem przez pierwsze 5 godzin jest nieodpłatna. Opłata za opiekę nad dzieckiem dotyczy 
pozostałego pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym. 

V. ORGANY KLUBU DZIECIĘCEGO I JEGO ORGANIZACJA 

§ 12. 1. Pracą Klubu Dziecięcego zarządza dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz 
i jest odpowiedzialny za jego mienie, organizację i funkcjonowanie. 

2. Dyrektora Klubu Dziecięcego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kiełczygłów w trybie przewidzianym 
w odrębnych przepisach. 

§ 13. 1. W Klubie Dziecięcym zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych, administracji oraz 
obsługi. 

2. Pracowników Klubu Dziecięcego zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Klubu Dziecięcego. 

3. Dyrektor i pracownicy Klubu Dziecięcego powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych 
stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach. 

4. Dyrektor Klubu Dziecięcego odpowiada za właściwe zapewnienie świadczeń opiekuńczo – 
wychowawczych, które winny być sprawowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz 
spełniających wymagania zdrowotne. 

§ 14. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu kompetencje organu, który utworzył Klub Dziecięcy 
sprawuje w imieniu gminy Kiełczygłów, Wójt Gminy Kiełczygłów. 

§ 15. Zasady wynagradzania pracowników Klubu Dziecięcego określają Regulamin wynagradzania 
i premiowania pracowników, opracowany na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących Kluby 
Dziecięce jako gminne jednostki budżetowe. 

§ 16. W skład Klubu Dziecięcego wchodzi oddział do którego uczęszczają dzieci w wieku od ukończenia 
1 roku życia do lat 3 z zastrzeżeniem treści § 9 pkt 5. 

VI. GOSPODARKA FINANSOWA KLUBU DZIECIĘCEGO 

§ 17. 1. Gospodarka finansowa Klubu Dziecięcego prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów 
dotyczących jednostek budżetowych. 

2. Klub Dziecięcy utrzymywany jest z dotacji budżetu Gminy Kiełczygłów, oraz opłat pochodzących od 
rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego, inne osoby, instytucje i podmioty gospodarcze mogą, 
na zasadzie dobrowolności, udzielać Klubowi Dziecięcemu wszelkiego rodzaju pomocy w jego działalności. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2Id: 1AAEE210-20D5-4770-9B62-35B36813161C. Podpisany



4. Podstawą gospodarki finansowej Klubu Dziecięcego jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora 
i zatwierdzony przez wójta z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy Kiełczygłów. 

5. Wydatki nie mogą przekroczyć wysokości dotacji udzielonej Klubowi, poza przypadkami uzyskania 
wsparcia zewnętrznego i innego niż dotacja gminy. 

§ 18. Wysokość opłat oraz opłaty, o których mowa w § 8 i § 11, za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym oraz 
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy w drodze uchwały. 

§ 19. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym nie pobiera się opłaty za wyżywienie dziecka, 
lub pisemnego wniosku rodziców w przypadku całomiesięcznej choroby dziecka lub innych uzasadnionych 
przyczyn. 

§ 20. W przypadku potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub pisemnym wnioskiem rodziców nieobecności 
dłuższej niż jeden miesiąc, nie pobiera się zaten okres żadnych należności. 

§ 21. Klub Dziecięcy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 22. Klub Dziecięcy tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonych w odrębnych przepisach. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2012 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

WYKAZ MIENIA PRZEKAZANEGO KLUBOWI DZIECIĘCEMU W KIEŁCZYGŁOWIE 

Pomieszczenia znajdujące się w budynku Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie przy ulicy Tysiąclecia 
27. 

1. Sala do prowadzenia zajęć                            -  70,34 m² 

2. Łazienka z sanitariatami                               -  15,00 m² 

Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń  -  85,34 m² 

oraz następujące mienie ruchome: 

 
Lp.

 Pozycja j. m. ilość 

1. Łóżeczko Klupś Bartek II szt. 20 
2. Materac kokosowo - piankowy szt. 20 
3. Stolik + krzesła szt. 8 
4. Szafa Klupś Safari szt. 5 
5. Śliniaki szt. 100 
6. Miseczka lux + sztućce szt. 25 
7. Kocyki 80x110cm szt. 20 
8. Pościel 3 elementowa szt. 20 
9. Ręczniki frota 20x140 szt. 20 
10.
 Przewijak na komode szt. 4 

11.
 Skrzynka na zabawki szt. 5 

12.
 Półka zawieszana prosta szt. 20 

13.
 Regał Bellamy Fun szt. 5 

14.
 Mop + wiaderko + wycisk 25l szt. 1 

15.
 Odkurzacz DS. 5600 Korcher dla alergików szt. 1 

16.
 Lodówka szt. 1 

17.
 Zmywarka Bosch szt. 1 

18. Maskotki Buratino Duże kmp. 5 
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19.
 Gimnastyka dla bobasa z pałąkami ZOO szt. 5 

20.
 Karuzela plastikowa zwierzyniec szt. 20 

21.
 Grzechotka edukacyjna obrotowa szt. 20 

22.
 Zestaw komputerowy szt. 1 

23.
 Podgrzewacz do butelek szt. 5 

24.
 Pralka BECO 6kg szt. 1 

25.
 Mini wieża szt. 1 

26.
 Kojec wielofunkcyjny szt. 1 

27.
 Szatnia porządkuś + drzwiczki kmp. 4 

28.
 Bujaki dla dzieci szt. 2 

29.
 Samochód księżniczki szt. 1 
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