
UCHWAŁA NR XXIX/219 /2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi 
w zakresie warunków i jakości opieki nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 roku, poz 446 z późn. zm.), art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 157) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala następujący plan nadzoru nad zorganizowanymi na terenie Gminy Ożarów żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 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. 

W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu 
dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz Ożarowa może prowadzić czynności 
nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.

§ 3. 

1. Burmistzr Ożarowa sprawuje nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

2. Czynności nadzorcze, o których mowa w § 1 i § 2 przeprowadza się na podstawie upoważnienia        do 
kontroli , wydanego na piśmie przez organ, o którym mowa w ust.1.

3. termin rozpoczęcia kontroli kontrolujacy każdorazowo uwzględniają z dyrektorem kontrolowanej       
jednostki.

§ 4. 

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli, który       podpisują 
kontrolujacy i osoba prowadzaca placówkę lub osoba przez nią upoważniona.

2. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie       
7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych       w protokole 
kontroli.

3. Jeżeli w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w protokole      
dokonuje się odpowiedniej adnotacji.

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie     
objętym kontrolą, kontrolujący sporządza zalecenia pokontrolne, w których zawiera się opis     stwierdzonych 
nieprawidłowości i wnioski w sprawie ich usunięcia.

5. Osoba prowadząca żłobek lub klub dziecięcy oraz opiekun dzienny może odmówić podpisania      
protokołu kontroli.

6. Osoba prowadząca żłobek lub klub dziecięcy oraz opiekun dzienny w terminie wyznaczonym     
w zaleceniach pokontrolnych zawiadamia organ, o którym mowa w § 3 ust. 1 o sposobie     wykorzystania 
uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Id: E117094F-514B-44FA-9A1C-FE792C912552. Podpisany Strona 1



§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 wójt, burmistrz lub

prezydent właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce

sprawowania opieki przez dziennego opiekuna sprawuje nadzór nad tymi placówkami w zakresie warunków

i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z art. 55 ustawy o opiece nad dziećmi do w wieku do 3 lat, nadzór

nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawoie planu

nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Plan nadzoru określa kontrolę warunków i jakości

sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów oraz w żłobkach i klubach dziecięcych. Celem nadzoru jest

zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz tworzenie

warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku formzajęć wspierających rozwój dzieci.

Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym podjęcie uchwał w w/w sprawie należy do wyłącznej

właściowości rady gminy.

Z uwagi na powyższe uregulowania ustawowe niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Id: E117094F-514B-44FA-9A1C-FE792C912552. Podpisany Strona 1




