
 
 

Uchwała Nr XXV/197/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 20 lutego 2013r. 

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi  

oraz dziennymi opiekunami 

 

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjąć następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami: 

 

1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie 

Gminy Kłodawa - raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać się 

będzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru, o którym mowa w 

art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

 

2) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na 

terenie Gminy Kłodawa - raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać 

się będzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru, o którym mowa 

w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

 

3) kontrola warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów – raz w roku 

kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do dwóch 

miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. 

 

§ 2. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i 

funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, 

Wójt Gminy Kłodawa może przeprowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, 

o którym  mowa w § 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

            Andrzej Legan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3  

(Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami) wójt gminy Kłodawa pełni nadzór nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi działającymi na terenie gminy w 

zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Przedmiotowy nadzór sprawowany jest na 

podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.  

W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i 

funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego 

opiekuna,  czynności nadzorcze mogą być prowadzone także poza planem nadzoru. 

Z uwagi na fakt, że nadzór nad żłobkami, w zakresie warunków i jakości świadczonej 

opieki jest niezbędny dla prawidłowego wykonywania opieki nad dziećmi do lat 3 , a ustawa 

wskazuje na konieczność wykonywania go w oparciu o przyjęty plan, zasadne jest podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

 

 


