
Projekt

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 
3 (Dz. U. 2018 r., poz. 603 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę na terenie Gminy Wołczyn w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3:

1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach - raz w roku;

2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych - raz w roku;

3) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki u dziennych opiekunów - raz w roku.

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w § 1, pierwszą kontrolę należy wykonać:

1) w żłobkach, klubach dziecięcych w okresie sześciu miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Wołczyna;

2) u dziennych opiekunów w okresie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.

§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobków, 
klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, Burmistrz Wołczyna, przeprowadzi czynności nadzorcze także 
poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz 
Wołczyna sprawuje nadzór nad funkcjonującymi na terenie gminy żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie  
prawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez 
dziennego opiekuna, prawidłowości w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub 
wykazie ze stanem faktycznym, wywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań. 
Sprawowanie nadzoru nad żłobka mi i klubami dziecięcymi odbywa się na podstawie planu  nadzoru 
ustanowionego przez Radę Miejską, uchwalonego na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy  o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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