
UCHWAŁA NR XLIII/359/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie utworzenia Świetlicy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowej Dębie oraz nadania jej Statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym) Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 18 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821[1]), 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876[2]) 
Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach Projektu pod nazwą: ”RPPK.08.04.00-18-0002/19 Organizacja czasu wolnego 
interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba" tworzy się Świetlicę. 

§ 2. Świetlica jest prowadzona przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. 
§ 3. Siedzibą Świetlicy jest lokal przy ul. Tadeusza Kościuszki 110 w Nowej Dębie. 
§ 4. Świetlicy nadaje się statut, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 5. Działalność Świetlicy finansowana będzie z dwóch źródeł: 

1) dofinansowanie ze środków europejskich; 
2) środki własne gminy. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych 

i Społecznych Rady Miejskiej. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 159 i 1006 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2369, z 2021 r. 

poz. 794 i 803 
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STATUT ŚWIETLICY W NOWEJ DĘBIE 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Świetlica w Nowej Dębie zwana dalej Świetlicą działa na podstawie obowiązującego prawa, 

a w szczególności w oparciu o następujące akty prawne: 
1) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ; 
2) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
3) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 
4) ustawę z dnia 19 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
5) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
6) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
7) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
8) niniejszy statut. 

§ 2 
Świetlica w Nowej Dębie jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczo-
wychowawczej, zapewniającą zwiększenie dostępu do wsparcia w zakresie usług społecznych. 

§ 3 
1. Siedzibą Świetlicy jest ul. Tadeusza Kościuszki 110, 39 – 460 Nowa Dęba. 
2. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7 - 15 lat, zamieszkujących teren Miasta  

i Gminy Nowa Dęba. 
3. Pobyt dziecka w Świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.  
4. Nadzór nad Świetlicą sprawuje jednostka prowadząca. 
5. Organizację Świetlicy określa regulamin Świetlicy opracowany przez kierownika Świetlicy i 

zatwierdzony zarządzeniem kierownika jednostki prowadzącej. 
6. W wykonywaniu swoich zadań Świetlica współpracuje z placówkami oświatowymi na 

terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, kuratorami sądowymi i asystentami rodziny, Policją 
oraz innymi organizacjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz dziecka  
i rodziny, a także z organizacjami pozarządowymi i mediami.  

ROZDZIAŁ II 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/359/2021

Rady Miejskiej w Nowej Dębie

z dnia 23 września 2021 r.
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CELE I ZADANIA 
§ 4 

Świetlica jest utworzona w celu wspierania rozwoju dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego, 
edukacyjnego i zawodowego poprzez organizację czasu wolnego (zabawę, zajęcia rozwijające, 
sportowe itp.), z zachowaniem zasady równości szans i płci przez okres uczestnictwa w zajęciach. 

§ 5 
Zadaniem Świetlicy jest: 

1) zapewnienie dzieciom fachowej i zorganizowanej opieki wychowawczo-pedagogicznej; 
2) tworzenie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego  

i poznawczego; 
3) wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych; 
4) nabywanie pożądanych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego 

funkcjonowania w dorosłym życiu; 
5) nauka właściwej organizacji czasu wolnego, rozwijanie i precyzowanie zainteresowań  

i uzdolnień; 
6) prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu robotyki, lego, gier logicznych, szachów, 

zajęć sportowych, umuzykalniających, teatralnych, mających na celu poszerzenie wiedzy z 
zakresu ekologii czy wspierających logiczne myślenie; 

7) organizowanie zajęć w formie spotkań z eksperymentem w okresie wakacji. 
ROZDZIAŁ III 

Organizacja pracy 
§ 6 

1. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

2. Świetlica jest czynna przez 6 godzin od godziny 13 do godziny 19. W okresie wakacji 
Świetlica działa od godziny 9 do godziny 15. W uzasadnionych przypadkach kierownik 
Świetlicy może zmienić czas pracy Świetlicy.  

3. Świetlica organizuje opiekę dla nie więcej niż 15 osób. 
4. W Świetlicy prowadzone są następujące formy pracy: 
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; 
2) organizacja czasu wolnego (gry, zabawy dydaktyczne, zabawy integracyjne, gry i zabawy 

ruchowe, gry stolikowe); 
3) zajęcia tematyczne, np. teatralne, muzyczne, sportowe, z zakresu ekologii; 
4) zajęcia w grupach zainteresowań, np. modelarskie, sportowe.  

Pracownicy Świetlicy 
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§ 7 
1. W Świetlicy zatrudnieni są: 

1) kierownik Świetlicy; 
2) wychowawca. 

2. Kierownika Świetlicy zatrudnia kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowej Dębie.  

3. Do zadań kierownika Świetlicy należy: 
1) opracowanie regulaminu Świetlicy; 
2) opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom; 
3) systematyczne wizytacje zajęć oraz ocena realizacji zadań; 
4) prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP, 

bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników wparcia dziennego; 
5) odpowiedzialność za powierzony majątek; 
6) dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Świetlicy; 
7) dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci 

znajdujących się w Świetlicy oraz ich rodzin; 
8) dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

4. Wychowawcę zatrudnia kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie. 

5. Wychowawca prowadzi zajęcia z grupą wychowanków, sprawuje opiekę nad procesem 
wychowania i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniu 
Świetlicy, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, 
a ponadto:  

1) poznaje sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich 
stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, także poznaje przyczyny 
występujących problemów; 

2) czuwa nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych; 
3) współpracuje ze szkołą, do której uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, 

pracownikami socjalnymi; 
4) współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informuje ich  

o postępach i trudnościach, zachęca do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w 
bieżącym życiu Świetlicy; 

5) odpowiada za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się 
zajęcia. 

Prawa i obowiązki wychowanków 
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§ 8 
1. Przyjęcie dzieci do Świetlicy następuje po przeprowadzeniu rekrutacji, zgodnie 

z postanowieniami regulaminu rekrutacji. 
2. Wychowankowie mają prawo do: 

1) ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 
2) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej; 
3) pomocy w nauce; 
4) swobody wyrażania myśli i przekonań; 
5) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas 

zorganizowanych zajęć w Świetlicy i poza jej terenem; 
6) rozwijania szacunku dla rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości 

narodowych; 
7) przygotowania do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, tolerancji oraz równości płci; 
8) wnoszenia odwołań od decyzji podejmowanych w stosunku do jego osoby; 

3. Wychowankowie są zobowiązani do: 
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów prawnych, 

w oparciu o które funkcjonuje Świetlica; 
2) przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm moralnych i zasad tolerancji; 
3) uczestniczenia w procesie opiekuńczo-wychowawczo-terapeutycznym; 
4) dbałości o kulturę osobistą i kulturę słowa; 
5) dbania o wspólne dobra, ład i porządek; 
6) dbania o mienie Świetlicy, utrzymania czystości i porządku w użytkowanych 

pomieszczeniach; 
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie Świetlicy oraz w czasie innych 

zajęć zorganizowanych przez Świetlicę; 
Gospodarka finansowa 

§ 9 
1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie  

o finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy. 
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Świetlicy ponosi kierownik Świetlicy oraz   

w zakresie mu powierzonym – księgowy. 
Postanowienia końcowe 

§ 10 
1. Pozostałe sprawy organizacyjne określa regulamin organizacyjny Świetlicy w Nowej Dębie. 
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2. Dokonanie zmian w niniejszym statucie wymaga uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy.  
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