
UCHWAŁA NR VII/46/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 26 kwietnia 2019r. 

 

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

                  dziennymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   

( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 54, art. 55 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski 

uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawuje  

          Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

     2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 sprawowany jest w zakresie:  

        1)  warunków i jakości świadczonej opieki  

        2)  zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych   

             oraz wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym,  

        3)  wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przechowywania sprawozdań z zakresu   

            opieki nad dziećmi do lat 3, , o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.               

            o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.) .  

§ 2. Celem nadzoru jest:  

1) zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i   

prawidłową opiekę,  

2) zapewnienie zgodności danych przekazywanych do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów, a także danych zamieszczanych                              

w sprawozdaniach, o których mowa  w § 1 ust. 2 pkt. 3.  

§ 3. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.  

     1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad zorganizowanymi na terenie Gminy i Miasta  

     Gryfów Śląski żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie  

     warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:  



1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach – co najmniej dwa razy               

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.  

4) niezależnie od planu nadzoru pierwszą kontrolę przeprowadza się po upływie                                   

3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmiot.  

§ 4. Kontroli wymienionych w § 3 ust. 1 dokonuje zespół składający się z minimum 2 osób   

        upoważnionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

§ 5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół. Protokół z czynności   

       nadzorczych zawiera:  

      1. Nazwę i siedzibę nadzorowanej placówki.  

      2. Imiona i nazwiska osób upoważnionej do czynności nadzorczych .  

      3. Imiona i nazwiska osób w obecności której wykonano czynności kontrolne.  

      4. Termin przeprowadzenia kontrolnych czynności nadzorczych.  

      5. Zakres czynności nadzorczych.  

      6. Opis ustalonego stanu faktycznego, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia.  

      7. Uwagi zgłaszane przez podmiot prowadzący placówkę do ustaleń zawartych  

         w protokole.  

      8. Podpisy osób kontrolujących i kontrolowanego. 

§ 6. 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.  

      W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w terminie wyznaczonym w zaleceniach   

     pokontrolnych Burmistrz orzeka o wykreśleniu z rejestru odpowiednio żłobka lub klubu  

     dziecięcego, a w przypadku opiekuna dziennego rozwiązuje umowę bez zachowania   

     okresu wypowiedzenia. 



§ 7. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może prowadzić czynności nadzorcze także poza    

       planem nadzoru, o którym mowa w § 1.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 lat 3, nadzór nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawie 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 form zajęć wspierających rozwój dzieci. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru 

nad żłobkami i  klubami dziecięcymi. 

 

 

 

 

 

 


