
UCHWAŁA NR L/401/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi 
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), w związku z 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 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad zorganizowanymi na terenie Miasta Kościerzyna żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi 
do lat 3:

1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach - raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza 
kontrola odbywać się będzie w terminie do trzech miesięcy od dnia dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna,

2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych - raz w roku kalendarzowym, przy 
czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do trzech miesięcy od dnia dnia wpisu podmiotu do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna,

3) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów - raz w roku kalendarzowym, 
przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o świadczenie usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/91/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Teresa Preis
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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 w wieku do lat 3, nadzór nad żłobkami, klubami

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez

Radę Miasta w drodze uchwały. 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. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie

gminnym w związku z art. 55 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podjęcie uchwały w

w/w sprawie należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta Kościerzyna.
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