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UCHWAŁA NR XLV/353/10
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku 
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach. 

Działając na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – 

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach tj. Statucie Świetlicy 
Środowiskowej w Sułkowicach wprowadza się następujące zmiany: 

1)§ 10 otrzymuje brzmienie: 

„Świetlica Środowiskowa realizuje następujące zadania: 

1)wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji; 

2)diagnoza kryzysów dzieci oraz łagodzenie ich; 

3)pomoc w nauce; 

4)współpraca z różnymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych dzieci; 

5)rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci; 

6)dożywianie dzieci; 

7)prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i grupą; 

8)organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat zamieszkujących 
Gminę Sułkowice. ”;

2)§ 21 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strukturę Świetlicy Środowiskowej tworzą: 

1)kierownik; 

2)wychowawcy; 

3)główny księgowy. 

2. W razie potrzeby Świetlica Środowiskowa może zatrudniać pedagoga, psychologa i terapeutów 
zajęciowych. ”;

3)§ 23 otrzymuje brzmienie: 

„Placówka prowadzi następującą dokumentację: 

1)dziennik zajęć; 

2)karta pobytu dziecka; 

3)roczny plan pracy placówki macierzystej; 

4)roczne plany pracy poszczególnych filii; 
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5)dokumentację osobistą dziecka: zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczęszczanie dziecka do 
placówki, wyniki badań, inne wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii itp.; 

6)książkę protokołów stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka; 

7)książkę protokółów zespołu wychowawców; 

8)księgę inwentarzową; 

9)książkę zarządzeń kierownika; 

10)kronikę. ”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Jan Socha


