UCHWAŁA NR LXI/669/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą
Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/286/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r.,
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic
Środowiskowych w Nowym Sączu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 27 marca 2008 r., Nr 215,
poz. 1354 z późn. zm.) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LXI/669/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 6 listopada 2018 r.

STATUT
Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
Rozdział I
Przepisy wstępne
§ 1. Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu zwany dalej „Zespołem Świetlic”
jest jednostką organizacyjną Miasta Nowy Sącz, działającą na zasadach określonych
dla jednostek budżetowych.
§ 2. 1. Siedziba Zespołu Świetlic mieści się w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej przy ul. Barbackiego 64 w Nowym Sączu.
2. Terenem działania Zespołu Świetlic jest Miasto Nowy Sącz.
§ 3. Zespół Świetlic działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 z późn. zm.);
4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Nowego Sącza, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Nowego Sącza,
zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487
z późn. zm.);
5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza,
uchwalonego przez Radę Miasta Nowego Sącza, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1030 z późn. zm.);
6. Nadzór nad działalnością Zespołu Świetlic sprawuje Prezydent Miasta
Nowego Sącza, poprzez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta
Nowego Sącza.
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu Świetlic
§ 4. 1. Celem Zespołu Świetlic jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności przez opiekę
i wychowanie, pomoc w nauce, organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz
rozwój zainteresowań.
2. Zespół Świetlic realizuje zadania wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza.
3. Do zadań Zespołu Świetlic należy:
a) zapewnianie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych;
b) organizacja czasu wolnego;

c) pomoc w nauce, edukacja wyrównawcza;
d) rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć tematycznych:
plastycznych, muzycznych, sportowych i innych;
e) wspieranie
w
rozwiązywaniu
problemów
szkolnych,
rodzinnych
i rówieśniczych;
f) kształtowanie postaw społecznych przez opiekę nad młodszymi dziećmi,
wspólne obchodzenie świąt, zajęcia integracyjne w grupach;
g) organizowanie wycieczek krajoznawczo - turystycznych, organizowanie
terapeutycznych form wypoczynku;
h) pomoc w zapewnieniu wsparcia materialnego, psychologiczno - pedagogicznego
i innego.
4. Zespół Świetlic realizuje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka oraz innymi instytucjami, kierując się dobrem dziecka i jego rodziny,
poszanowaniem praw dziecka oraz z zachowaniem zasady poufności.
5. Zespół Świetlic realizując zadania statutowe prowadzi na terenie Miasta
Nowego Sącza świetlice i w miarę potrzeb organizacyjnych kluby młodzieżowe.
6. Zespół Świetlic może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci nie będących
wychowankami, organizować wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy
pracy środowiskowej z dzieckiem.
Rozdział III
Organizacja Zespołu Świetlic
§ 5. 1. Zespołem Świetlic kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, ponosi
odpowiedzialność za jego organizację, działania i funkcjonowanie.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Nowego Sącza.
3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego
i pozostałych pracowników Zespołu Świetlic.
4. Dyrektor zatrudnia Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników.
5. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w Zespole Świetlic.
6. Szczegółowy zakres działania Zespołu Świetlic oraz poszczególnych świetlic
i klubów młodzieżowych określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora,
który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie Zespołu Świetlic
§ 6. 1. Zespół Świetlic prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego
opracowanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
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 Miasta
Nowego Sącza.
5. Dyrektor w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych zaciąga zobowiązania
pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym
Zespołu Świetlic.
6. Zespół Świetlic gospodaruje mieniem komunalnym.
7. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem ponosi Dyrektor Zespołu
Świetlic.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiana statutu wymaga formy właściwej dla jego ustanowienia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

