Projekt nr 1
UCHWAŁA nr /2019
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia …….… 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami
Na podstawie art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
Rada Gminy
postanawia
§ 1. Przyjąć następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami:
1) kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki oraz zgodności danych ze stanem
faktycznym zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie, o których mowa w art. 26 i art. 36 ust. 1a
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
a) w żłobkach - raz w roku kalendarzowym,
b) w klubach dziecięcych - raz w roku kalendarzowym,
c) w podmiotach zatrudniających dziennych opiekunów oraz u dziennych opiekunów
prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek - raz w roku kalendarzowym;
2) kontrola wywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. sporządzania i przekazywania do Gminy sprawozdań przez:
a) żłobki - raz w roku kalendarzowym,
b) kluby dziecięce - raz w roku kalendarzowym,
c) podmioty zatrudniające dziennego opiekuna, a także przez dziennych opiekunów
prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek - raz w roku kalendarzowym,
- w terminie właściwym do złożenia sprawozdania zbiorczego przez Gminę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), który mówi, że:
„Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze
uchwały.”.
Zakres nadzoru wskazuje art. 54 ww. ustawy. Określa on, że „wójt, burmistrz lub prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, albo miejsce
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym
oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.”
Przytoczona powyżej podstawa prawna nie wskazuje częstotliwości przeprowadzania
kontroli placówek będących pod nadzorem Wójta. Częstotliwość przeprowadzania kontroli w sposób
wskazany w uchwale będzie wystarczający i zagwarantuje prawidłową realizację przepisów w
przedmiotowym zakresie.

