UCHWAŁA NR XLI/299/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 lutego 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę na terenie Gminy Książ Wlkp.
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3:
1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach - raz w roku;
2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych - raz w roku;
3) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki u dziennych opiekunów - raz w roku.
§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w § 1, pierwszą kontrolę należy wykonać:
1) w żłobkach, klubach dziecięcych w okresie sześciu miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Książa Wlkp.,
2) u dziennych opiekunów w okresie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu
żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, Burmistrz Książa Wlkp., przeprowadzi
czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 2018 r.
Zgodnie z zapisami art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.) Burmistrz właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego
opiekuna posiada kompetencje do sprawowania nadzoru nad wymienionymi placówkami w
zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Kontrola w/w placówek ma zapobiec
powstawaniu szeregu nieprawidłowości w sprawowaniu opieki na dziećmi oraz zapewnieniu
wymagań
lokalowych
i sanitarnych. Nadzór ten sprawowany jest na podstawie planu nadzoru, który winien być przyjęty
w drodze uchwały przez radę gminy.
Z uwagi na konieczność wykonania art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.) nie ma możliwości
podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających
osiągnięcie zamierzonego celu.
W związku z powyższym, przyjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.
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