Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno
oraz nadania jej Statutu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217, z 2018 r.
poz. 107, 416), art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 62), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2018 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną - placówkę wsparcia dziennego,
działającą jako jednostka budżetowa pod nazwą Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno, zwaną dalej „Świetlicą”.
§ 2. Siedziba Świetlicy znajduje się w Żukowie pod adresem Żukowo 65.
§ 3. Świetlicy nadaje się Statut, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Mienie ruchome niezbędne do funkcjonowania Świetlicy zostanie jej przekazane na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
§ 5. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych Świetlicy będą:
1) dofinansowanie ze środków europejskich,
2) środki własne gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2018 r.
STATUT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ GMINY SŁAWNO
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno zwana dalej „Świetlicą” jest placówką wsparcia dziennego
prowadzoną w formie opiekuńczo - specjalistycznej.
2. Świetlica jest jednostką budżetową Gminy Sławno.
3. Siedziba Świetlicy mieści się w Żukowie, gmina Sławno.
4. Świetlica działa w następujących punktach na terenie gminy Sławno:
1) świetlica wiejska w Kwasowie, Kwasowo 1c
2) świetlica wiejska w Noskowie, Noskowo 40b
3) świetlica wiejska w Smardzewie, Smardzewo 32
4) świetlica wiejska w Tychowie, Tychowo 23a
5) świetlica wiejska w Warszkowie, Warszkowo, ul. Słupska 32,
zwanych dalej „Filiami Świetlicy”.
5. Obszarem działania Świetlicy jest teren Gminy Sławno.
§ 2. Świetlica działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące akty
prawne:
1) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) ustawę z dnia 19 sierpnia 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy,
5) ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
6) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roki o finansach publicznych.
§ 3. 1. Świetlica używa tablicy urzędowej: „Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno”.
2. Świetlica używa pieczęci urzędowej: „Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno” z adresem, numerem NIP
i numerem Regon.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA
§ 4. Głównym celem Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki
wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym
demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
§ 5. Cele Świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:
1) pomoc w nauce,
2) organizację czasu wolnego,
3) organizację zabaw i zajęć sportowych,
4) rozwój zainteresowań,
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5) terapię pedagogiczną i psychologiczną.
§ 6. Świetlica współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, asystentami rodziny, pracownikami
socjalnymi, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
§ 7. Świetlica może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami, organizować wycieczki,
imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.
§ 8. Świetlica realizuje zadania kierując się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem praw dziecka oraz
z zachowaniem zasady poufności.
Rozdział 3.
ORGANIZACJA PLACÓWKI
§ 9. 1. Świetlicą kieruje Kierownik Świetlicy, który ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe
funkcjonowanie.
2. Kierownika Świetlicy zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Sławno.
3. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Kierownika Świetlicy.
4. Kierownik Świetlicy wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
w Świetlicy i jej filiach.
§ 10. Organizację pracy Świetlicy określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej opracowany
przez Kierownika Świetlicy i zatwierdzony przez Wójta Gminy Sławno.
§ 11. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 12. 1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Świetlicy jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika
Świetlicy na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Sławno.
3. Działalność Świetlicy jest finansowana z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.
4. Świetlica może pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł, niż budżet gminy zgodnie
z właściwymi przepisami.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. z poz. 697, z późn. zm.), zwanej dalej"ustawą", obowiązek
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Jedną z podstawowych form wsparcia rodziny jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem w
placówce wsparcia dziennego (art.18 ust. 1 ustawy), którą gmina może tworzyć w formie
opiekuńczo-specjalistycznej świetlicy środowiskowej. Forma ta zapewnia dziecku w szczególności
opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe,
rozwój zainteresowań, a także udział w zajęciach socjaoterapeutycznych, korekcyjnych,
logopedycznych, terapii pedagogicznej, psychologicznej czy socjoterapii - art. 24 ust. 2 i 3 ustawy.
Świetlica będzie działała jako gminna jednostka budżetowa.
Na utworzenie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej Gmina Sławno pozyskała środki
finansowe w ramach RPOWZ na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie pn. „Sławieńskie
Świetlicowo" przewiduje stworzenie 84 miejs opieki i wychowania w 6 miejscowościach na terenie
gminy Sławno: w Żukowie, Tychowie, Noskowie, Smardzewie, Kwasowie i Warszkowie.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy Sławno uchwały w
sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej.
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