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UCHWAŁA NR IX/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 16 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 
45, poz. 235), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami: 

1. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez inne niż Gmina 
Drezdenko podmioty – raz w roku. 

2. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych, którym Gmina Drezdenko 
zleciła organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 – raz w roku. 

3. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzących działalność na 
podstawie umów z innymi niż Gmina Drezdenko podmiotami – raz w roku. 

4. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych, którym Gmina Drezdenko 
zleciła organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 – raz w roku. 

5. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych na podstawie umów 
zawartych z innymi niż Gmina Drezdenko podmiotami – raz w roku. 

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się 
w okresie 1 miesiąca od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 do 6. 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz Drezdenka 
sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem działającym na terenie Gminy 
Drezdenko w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie 
planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Drezdenku w drodze uchwały. W przypadku powzięcia 
informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej 
opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz Drezdenka prowadzi czynności nadzorcze także poza planem 
nadzoru, uchwalanym przez Radę Miejską w Drezdenku. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione 
przez Burmistrza Drezdenka, 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 lub klubach dziecięcych. W przypadku 
stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełnia standardów 
dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny 
opiekun 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 Drezdenka sporządza stanowisko na 
piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi. 
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 Drezdenka 
wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z podmiotem, któremu zlecił organizację 
opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 


