
UCHWAŁA NR IV/26/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 20 grudnia 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, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r., poz. 603, poz. 650, poz. 1544, poz. 1629) Rada Miejska  Brzegu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki:

1) kontrola w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy  Brzeg odbywa się raz w roku,

2) kontrola w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg odbywa się raz w roku,

3) kontrola dziennych opiekunów odbywa się raz w roku.

2. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami 
zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek 
działalność dziennego opiekuna  w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków 
i klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się 
z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

1) kontrola w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze  żłobków i klubów dziecięcych ze stanem 
faktycznym odbywa się na bieżąco,

2) kontrola w zakresie zgodności danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym 
odbywa się na bieżąco,

3) kontrola w zakresie wywiązywania się żłobków i klubów dziecięcych z obowiązku sporządzania 
i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odbywa się raz w roku,

4) kontrola w zakresie wywiązywania się podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób 
fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność dziennego opiekuna z obowiązku sporządzania 
i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odbywa się raz w roku.

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru, przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się 
w okresie 3 miesięcy od dnia dokonania przez podmiot wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub od 
dnia zgłoszenia dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonych przez Burmistrza Miasta 
Brzegu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/241/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru 
nad żłobkami, klubami dziecięcymi.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/26/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU.

Na mocy art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Burmistrz Miasta Brzegu, sprawuje nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami
zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy
Brzeg.

Przedmiotowy nadzór sprawowany jest w zakresie:
1) warunków i jakości świadczonej opieki,
2) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz
wykazie dziennych opiekunów ze stanem faktycznym,
3) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w art. 64 cytowanej wyżej ustawie.

Plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi przyjęty uchwałą nr XXXVIII/241/13
Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi określa kontrolę tylko w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki.
Nowelizacja powołanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r. rozszerzyła zakres czynności
nadzorczych o ww. punty 2 i 3. Projekt niniejszej uchwały uwzględnia wymagania nałożone przez
ustawodawcę.

Rada gminy, zgodnie z art. 55 ust. 1 ww. ustawy, jest zobowiązana do przyjęcia, w drodze
uchwały, planu nadzoru, przy czym  Burmistrz Miasta może prowadzić czynności nadzorcze także
poza przyjętym planem nadzoru, w przypadku powzięcia informacji o:
1) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego
lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna,
2) nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub
wykazie ze stanem faktycznym,
3) niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań.
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