
Projekt

z dnia  16 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Miejska 
w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami:

1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Niemodlin 
odbywać siębędzie dwa razy w roku kalendarzowym;

2) pierwsza kontrola odbędzie się w terminie do trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru, o którym 
mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

Id: 68F88024-F8A2-45E5-95AB-3F786D2225C6. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz sprawuje
nadzór nad żłobkiem oraz klubem dziecięcym działającym na terenie Gminy Niemodlin w zakresie warunków
i jakości świadczonej opieki. Powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez
Radę Miejską w drodze uchwały.

W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, Burmistrz
prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. Czynności nadzorczych dokonują osoby
upoważnione przez Burmistrza, które są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność
jest wykonywana lub powinna być wykonywana;

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz
udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru;

3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej
opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie.

Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń
do ustaleń poczynionych w wyniku czynności nadzorczych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
o stwierdzonych nieprawidłowościach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Burmistrz
sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek. W celu zbadania, czy i w
jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne można prowadzić czynności sprawdzające. W przypadku
nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, Burmistrz wykreśla z rejestru żłobek.

Podjęcie uchwały jest konieczne, zważywszy, że nadzór nad żłobkiem w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki jest niezbędny dla sprawnego wykonywania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
a ustawodawca wymaga aby sprawowany był on w oparciu o przyjęty plan.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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