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Informacja
MENU PODMIOTOWE
I. Informacje o jednostce
●
●
●
●
●
●
●

Nazwa szkoły/placówki: Żłobek Miejski "Kolorowe Nutki" w Krośnie
Adres : ul. Mirandoli Pika 3, 38-400 Krosno
Dyrektor : Wiesława Golenia
Nr telefonu : 13 47 43 980
Fax : 13 43 126 12
E-mail : sekretariat@zmkrosno.pl
Adres strony www : -

II. Przedmiot działalności i kompetencje
Żłobek Miejski "Kolorowe Nutki" w Krośnie realizuje następujące funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
Do podstawowych zadan żłobka należy:
●
●
●
●
●
●

zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,
zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenia nawyków sanitarno-higienicznych oraz samoobsługi,
prowadzenie zajęć dydaktycznych uwzględniających wiek psychomotorycznego rozwoju dziecka,
profilaktyka zdrowotna, przestrzeganie przepisów sanitarnych,
prowadzenie systematycznej działalności w edukacji zdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do żłobka,
zapewnienie racjonalnego żywienia zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm
żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w
Warszawie.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 16:30

III. Struktura organizacyjna
O Żłobku:
Dyrektor - Wiesława Golenia
Główny księgowy - Katarzyna Piróg
Sekretariat - Alicja Szczepaniak

Żłobek Miejski "Kolorowe Nutki" w Krośnie dysponuje 222 miejscami opieki dla dzieci w wieku od ukończenia 5 miesiąca do 3
roku życia.
Żłobek prowadzi działalność w następujących lokalizacjach:
- pięć odziałów Żłobka funkcjonuje w budynku przy ul. Mirandoli Pika 3; liczba miejsc - 122 - dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku.
- jeden oddział Żłobka w budynku PM nr 5 przy ul. Powstańców Warszawskich 42; liczba miejsc – 25 - dla dzieci w
wieku od 2 do 3 roku życia.
- jeden oddział Żłobka w budynku PM nr 8 przy ul. Kisielewskiego 15; liczba miejsc – 25 - dla dzieci w wieku od 2 do
3 roku życia.
- jeden oddział Żłobka w budynku PM nr 3 przy ul. Prochownia 4a; liczba miejsc – 25 - dla dzieci w wieku od 18
miesięcy do 3 roku życia.
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- jeden oddział Żłobka w budynku ZSM nr 5 przy ul. ks. Piotra Skargi 1; liczba miejsc - 25 - dla dzieci w wieku od 18
miesięcy do dwóch lat.

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym – od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat; w wyjątkowych
sytuacjach do czterech lat.

IV. Podstawa prawna działalności
●
●
●

●

●

●

●

●

ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409);
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869);
uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i
nadania mu statutu;
uchwała Nr XXV/382/12 Rady Miasta Krosna z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu;
uchwała Nr LVI/1257/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Krośniei nadania mu statutu;
uchwała Nr LX/1367/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu;
uchwała Nr VIII/195/19 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu;
Statut Żłobka Miejskiego w Krośnie.

MENU PRZEDMIOTOWE
I. Załatwianie spraw
●
●

Dyrektor przyjmuje strony: od poniedziałku do środy w godz. 9.00 do 10.00
Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

II. Finanse, majątek jednostki
●
●
●

Plan finansowy (plik)
Środki trwałe – (wartość w zł)
Budynki (wartość w zł)

Sprawozdania finansowe jednostki (bilans wraz z załącznikami)
– za rok 2018 - WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZMIANY W FUNDUSZU

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma
wymogu)
IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2016 r., poz. 1764 z późn. zm).
●

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP
Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku
dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe
są dostępne na stronie startowej BIP.
Wniosek do pobrania
Żłobek Miejski

Żłobek Miejski
Kontrola zarządcza
Oświadczenie Dyrektora Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" w Krośnie o stanie kontroli zarządczej:
Oświadczenie

Podmiot publikujący Urząd Miasta Krosna
Wytworzył

Anna Dziadosz 2018-10-26

Publikujący

Żłobek Miejski 2019-07-23 09:43

Modyfikacja

Anna Dziadosz 2019-07-23 11:45
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