STATUT
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KOLE

DZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§1
1. Żłobek Miejski w Kole działa na podstawie:
a. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408).
b. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
c. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1594 z późn. zm.).
d. niniejszego statutu.

§2
1. Żłobek Miejski w Kole jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, funkcjonującym
jako jednostka budżetowa.
2. Siedzibą Żłobka jest budynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole.
3. Obszar działania Żłobka Miejskiego w Kole obejmuje teren miasta Koła.

DZIAŁ 2
Cele i zadania

§3
1. Przedmiotem działalności Żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych
z opieką nad zdrowym dzieckiem od 4 miesięcy do 3 lat.
2. Do zadań Żłobka Miejskiego należy w szczególności:
a. opieka i fachowa pielęgnacja dzieci,
b. racjonalne wyżywienie dzieci,
c. wychowanie dzieci,
d. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
e. profilaktyka zdrowotna.

DZIAŁ 3
Organizacja Żłobka
§4
1. W skład Żłobka wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a. grupa dzieci,
b. administracja,
c. zaplecze gospodarcze.

§5
1. Żłobkiem Miejskim kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik, którego zatrudnia i
zwalnia Burmistrz Miasta Koła.
2. Kierownik Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
mu przez Burmistrza Miasta Koła.

§6
1. Kierownik Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników.

DZIAŁ 4
Mienie Żłobka
§7
1. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Koła.
2. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o
samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego
należytą ochronę jak również właściwe wykorzystanie.

DZIAŁ 5
Gospodarka finansowa

§8
1. Gospodarka finansowa Żłobka Miejskiego prowadzona jest w formie jednostki
budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Źródłem finansowania Żłobka Miejskiego są:
a. dotacje z budżetu Miasta Koła,
b. odpłatność za usługi świadczone w ramach statutowej działalności,
c. darowizny od instytucji, osób fizycznych i prawnych,
d. inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący
planowane dochody i wydatki Żłobka.

DZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§9
1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: „Żłobek Miejski w Kole ul. Powstańców
Wielkopolskich 6, 62-600 Koło”.

§ 10
1. Statut Żłobka uchwala Rada Miejska w Kole.

§ 11
1. Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

§ 12
1. Zmiany statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym w § 11.

