
 
 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
Zielona Góra, 2011-10-04 

 

RIO.II-1422/17/11  
 

 
Sz.P. 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie,  
Wójtowie Gmin 

 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 

 

Szanowni Państwo! 

Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: 

 

Ustawa „żłobkowa” a zadania i obowiązki gmin 

Szkolenie adresowane jest do skarbników oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 

zajmujących się realizacją zadań w zakresie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece  

nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Wykład poprowadzi Jarosław Kotowski – członek Kolegium RIO Zielona Góra. 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 października 2011r. w siedzibie RIO w Zielonej Górze  

(ul. Chmielna 13); rozpoczęcie o godzinie 9.30.  

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne po szkoleniu na konto: NBP o/ Zielona Góra 

53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 18 października br.  

– tel. 68 329-19-15; 68 329-19-19, fax: 68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie do RIO szczegółowych pytań 

związanych z problematyką szkolenia. 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia. 

 

 

 
Z poważaniem 
Halina Lasota 

Z-ca Prezesa Izby 
 
 

 

 

mailto:agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl
mailto:katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl


 
 

 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie 

 

Ustawa „żłobkowa” a zadania i obowiązki gmin 
 
 Termin:  20-10-2011r. 

 Godzina rozpoczęcia:  9.30  

 Miejsce: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13) 

 Prowadzący: Jarosław Kotowski  

 Koszt uczestnictwa: 165 zł/os. 

 Zgłoszenia –  tel. 68  329 19 15, 329 19 19,  fax 68 329 19 03; 

e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl 

 
PROGRAM 

1. Zakres regulacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2. Żłobek i klub dziecięcy – kto zakłada i prowadzi. 

3. Zadania żłobka i klubu. 

4. Statut. 

5. Dyrektor i personel – wymogi kwalifikacyjne. 

6. Opiekun w żłobku. 

7. Lokal i warunki utrzymania. 

8. Odpłatność rodziców – za co, w jakich przypadkach. 

9. Rejestr żłobków i klubów – obowiązki gminy. 

10. Kontrola żłobków i klubów przez gminę. 

11. Opiekun dzienny a obowiązki organu wykonawczego gminy. 

12. Zasady wyboru opiekuna dziennego. 

13. Opłaty za dziennego opiekuna i tryb jego wyboru przez organ wykonawczy gminy. 

14. Szkolenia dla personelu żłobków i klubów – wymogi odbycia, zwolnienie z obowiązku szkoleń. 

15. Uregulowania dotyczące sprawowania opieki przez nianie. 

16. Finansowanie i kontrola realizacji zadań z zakresu sprawowania opieki przez gminę.  

17. Sprawozdawczość. 

18. Finansowanie z budżetu państwa. 

19. Wnioski. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Ustawa żłobkowa a zadania i obowiązki gmin 
Termin: 20-10-2011r. 
    

        …………………………………….. 

        (NIP) 

 

…………………………………………………………                 …………………………………...........                                           
(jednostka)       (Telefon) 

 
 
……………………………………………………. - ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

 
……………………………………………………. - ………………………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
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