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Uchwała Nr 3/2009
Rady Gminy w Łącku

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic
Środowiskowych w Łącku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

2104 z poźn. zm.) Rada Gminy w Łącku uchwala co następuje:

§  1.  Z dniem 1 marca 2009 r. tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą Zespół Świetlic
Środowiskowych w Łącku, zwaną dalej "Zespołem Świetlic.

§  2.  Zespołowi Świetlic nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§  3.  1  Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych wynikłych z niniejszej uchwały są środki
zawarte w budżecie Gminy Łącko przeznaczone na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łącko.

§  4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  1  2

Statut Zespołu Świetlic Środowiskowych

Rozdział  1.
Przepisy wstępne

§  1.  Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku zwany dalej "Zespołem Świetlic" jest
jednostką organizacyjną Gminy Łącko, działającą na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.



§  2. 
1.  Siedziba Zespołu Świetlic mieści się w Domu Katechetycznym Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Łącku.
2.  Terenem działania Zespołu Świetlic jest Gmina Łącko.
§  3.  Zespół Świetlic działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.).
3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Łącko, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy w Łącku zgodnie z art. 41 ust.
2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).
4. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łącko, uchwalanego
corocznie przez Radę Gminy w Łącku, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn.
zm.).
5. Niniejszego Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział  2.
Cele i zadania Zespołu

§  4. 
1.  Zespól Świetlic realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Łącko.
2.  Do zadań Zespołu Świetlic należy:

a) zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym
od zajęć szkolnych,
b) udzielanie pomocy w nauce i w przygotowywaniu zadań domowych,
c) kształtowanie właściwej postawy moralnej i właściwych cech charakteru,
d) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego,
f) wspieranie wychowanków w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów szkolnych i
rówieśniczych,
g) propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałającego
uzależnieniom
h) współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego,
psychologiczno-pedagogicznego.

3.  Zespół Świetlic realizuje swoje zadania przez:
a) programy profilaktyczne,
b) zajęcia plastyczne, sportowe i rekreacyjne,
c) organizację letniego wypoczynku,



e) organizowanie konkursów, kampanii, imprez o charakterze informacyjno -
profilaktycznych
f) zajęcia grupowe i indywidualne,

4.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt. 2, Zespół Świetlic współpracuje z
instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi i prawnymi,
działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.
5.  Szczegółowy zakres działania Zespołu Świetlic oraz poszczególnych świetlic określa
regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika, który podlega zaopiniowaniu przez
Wójta Gminy Łącko.

Rozdział  3.
Organizacja Zespołu

§  5. 
1.  W skład Zespołu Świetlic wchodzą następujące świetlice:

a) Świetlica środowiskowa w Łącku - Dom katechetyczny
b) Świetlica środowiskowa w Obidzy
c) Świetlica środowiskowa w Jazowsku
d) Świetlica Środowiskowa w Brzynie

2.  Zespołem Świetlic kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz, ponosi
odpowiedzialność za jego organizację działania i funkcjonowanie.
3.  Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt gminy Łącko.
4.  Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego i pozostałych
pracowników Zespołu Świetlic.
5.  Kierownik zatrudnia Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników.
6.  Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole
Świetlic.

Rozdział  4.
Gospodarka finansowa i mienie Zespołu Świetlic

§  6. 
1.  Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków,
opracowany i zatwierdzony przez Kierownika na podstawie uchwały budżetowej, uchwalonej
na dany rok budżetowy przez Radę Gminy Łącko.
2.  Zespół Świetlic posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3.  Zespół Świetlic prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
4.  Zespół Świetlic rozlicza się z wykonania planu finansowego z budżetem Gminy.
5.  Kierownik w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych zaciąga zobowiązania
pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym
Zespołu Świetlic.
6.  Mienie Zespół Świetlic stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu,
których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.



7.  Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem ponosi Kierownik Zespołu
Świetlic.

Rozdział  5.
Postanowienia końcowe

§  7.  Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.

§  8.  W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 69/XXIII/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.
(Małop.12.6460) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 grudnia 2012 r.
2 Załącznik nr 1:- zmieniony przez § 1 uchwały nr 52/XX/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
(Małop.12.4315) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 września 2012 r.- zmieniony przez §
1 pkt 1 uchwały nr 69/XXIII/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. (Małop.12.6460) zmieniającej
nin. uchwałę z dniem 18 grudnia 2012 r.- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr
69/XXIII/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. (Małop.12.6460) zmieniającej nin. uchwałę z
dniem 20 lutego 2019 r.


