
Projekt

z dnia  23 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
działającymi na terenie Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 54 i 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) Rada Gminy Czernica uchwala, co 
następuje:

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

2. Szczegółowy plan nadzoru nad podmiotami, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Czernica

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami

1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, prowadzącymi działalność na 
terenie Gminy Czernica sprawuje Wójt Gminy Czernica.

2. Nadzór nad ww. podmiotami sprawowany jest w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 
Nadzorowi podlegają w szczególności:

1) efektywność i rzetelność realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,

2) kwalifikacje zatrudnionego w żłobku, klubie dziecięcym personelu oraz spełnianie obowiązku posiadania 
badań sanitarno-epidemiologicznych,

3) dzienny wymiar opieki nad dzieckiem,

4) liczba dzieci, nad którymi sprawuje opiekę jeden opiekun,

5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi
(utrzymanie czystości i porządku w lokalu, miejsce do odpoczynku dzieci, możliwości higienicznego 
spożywania posiłków),

6) sposób prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa.

3. Celem czynności nadzorczych jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki w żłobku, klubie dziecięcym oraz sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, 
udokumentowanie tego stanu oraz dokonanie oceny zgodności warunków świadczonej opieki z przepisami 
prawa.

4. Nadzór realizowany jest w formie:

1) kontroli, w trybie działań planowych,

2) czynności sprawdzających w celu zbadania, czy i w jakim zakresie zostały zrealizowane zalecenia zawarte 
w protokole kontroli.

5. Kontrola przeprowadzana jest co najmniej raz w roku.

6. Wójt Gminy Czernica zawiadamia pisemnie podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub będący 
dziennym opiekunem, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.

7. Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Czernica na podstawie 
imiennego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia,

2) podstawę prawną do podjęcia czynności nadzorczych,

3) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej,

4) odpowiednio: nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub będącego 
dziennym opiekunem, który ma zostać objęty czynnościami nadzorczymi oraz miejsce prowadzenia 
działalności opiekuńczej.

8. Osoby wykonujące czynności nadzorcze upoważnione są 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 
udostępniania danych mających związek z przedmiotem nadzoru,

Id: 7FC4F6A1-FE31-4800-A2FE-F254250ACF30. Projekt Strona 1



3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach 
dziecięcych.

9. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych, w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia sporządza się 
protokół.

10. Protokół zawiera:

1) nazwę podmiotu oraz miejsce prowadzenia jego działalności,

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności nadzorczych oraz datę wydania 
i numer upoważnienia,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych,

4) określenie zakresu czynności nadzorczych,

5) opis stanu faktycznego w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki stwierdzonego
w toku czynności nadzorczych, w tym stwierdzonych nieprawidłowości,

6) wykaz załączników do protokołu, dokumentujących czynności nadzorcze,

7) wskazanie terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (wykonania zaleceń pokontrolnych),

8) pouczenie podmiotu prowadzącego placówkę żłobek lub klub dziecięcy albo podmiotu będącego dziennym 
opiekunem o prawie zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego 
nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,

9) zobowiązanie do pisemnego poinformowania Wójta Gminy Czernica o usunięciu stwierdzonych 
nieprawidłowości (wykonanie zaleceń pokontrolnych),

10) podpisy osób upoważnionych przez Wójta Gminy Czernica oraz odpowiednio osób reprezentujących 
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub osoby będącej dziennym opiekunem,

11) datę i miejsce podpisania protokołu.

11. Czynności sprawdzające dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być prowadzone bez 
pisemnego powiadomienia podmiotów, o których mowa w pkt. 6, jednak nie wcześniej niż po upływie 
wyznaczonego terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, z zachowaniem wymogu pisemnego 
upoważnienia, o którym mowa w pkt. 7.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 1457), wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad
tymi podmiotami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Na podstawie art. 55 ust. 1 ww.
ustawy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze
uchwały.

Ustawa nie określa elementów, jakie powinien zawierać w swej treści plan nadzoru.

W przedmiotowej uchwale konieczne wydaje się zawarcie w szczególności wskazań dotyczących
częstotliwości podejmowanych działań nadzorczych oraz określenie ich zakresu (tematyki). Celem
sprawowanego nadzoru jest weryfikacja działania żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych
z wzorcami i standardami wynikającymi wprost z przepisów prawa. Nadzorowi podlega także stopień
realizacji określonych prawem celów, które tego typu podmioty powinny realizować.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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