UCHWAŁA Nr LXII/551/2018
RADY MIEJSKIEJ w Karczewie
z dnia 27 września 2018 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
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1). w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2018, poz. 603 z późn. zm.2) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami:
1) kontrola warunków i jakość świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie
Gminy Karczew - raz w roku, 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 Karczew - raz w roku, 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 sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów na terenie
Gminy Karczew - raz w roku, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w
terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i
1432.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 650.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
Burmistrz Karczewa sprawuje nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami. Powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie planu przyjętego przez Radę
Miejską w Karczewie w drodze uchwały.
W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu
żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz
Karczewa prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru.
Z uwagi na fakt, iż nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki jest niezbędny
do prawidłowego wykonywania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a ustawa wskazuje na
konieczność wykonywania go w oparciu o przyjęty plan, zasadne jest podjęcie przedmiotowej
uchwały.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

