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UCHWAŁA NR XXXIII/..../12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
działającymi na terenie miasta Kościerzyna, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.
2) Czynności nadzorcze polegające na sprawdzeniu warunków i jakości opieki świadczonej na terenie miasta
Kościerzyna przez żłobki i kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów należy wykonywać nie rzadziej niż raz
w roku.
3) Czynności nadzorcze, przeprowadzane w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów mają na
celu zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.
§ 2. Niezależnie od planu nadzoru określonego w § 1, pierwszą kontrolę należy wykonywać:
1) w żłobkach i klubach dziecięcych w okresie trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna;
2) u dziennych opiekunów w okresie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Burmistrz Miasta Kościerzyna sprawuje nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
działającymi na terenie miasta Kościerzyna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z art. 55
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235)
powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta Kościerzyna
w drodze uchwały.
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