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UCHWAŁA NR XVII/135/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 listopada 2011 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142,poz 1591 z późn. zmianami) oraz art. 55 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
obejmujący: 

1) kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz przez 
inne podmioty – raz w roku. 

2) kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Pińczów 
oraz przez inne podmioty – raz w roku. 

3) kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych na podstawie umów zawartych 
z Gminą Pińczów – raz w roku. 

2. Szczegółowy plan nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się 
w okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Burmistrz właściwy ze 
względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego oraz miejsce sprawowania opieki przez dziennego 
opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków 
i jakości świadczonej opieki. Plan nadzoru określa Rada Miejska w drodze uchwały. Podjęcie niniejszej uchwały 
stanowi realizację w/w ustawy. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik do uchwały o kontroli

Zalacznik1.doc


Załącznik


do Uchwały Rady Miejskiej


w Pińczowie Nr …………


z dnia ……………………


PLAN NADZORU NAD ŻŁOBKAMI, KLUBAMI DZIECIĘCYMI ORAZ DZIENNYMI OPIEKUNAMI


w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.


I.  Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem sprawuje   Burmistrz.


II. Celem nadzoru jest:


- zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i opiekę;


- tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci;


- doskonalenie form pracy;


      III.       Nadzór jest przeprowadzany w formie wizytacji lub kontroli.

IV. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.


1. Kontrole odbywają się 1 raz w roku i dotyczą w przypadku żłobka i klubu dziecięcego zgodności realizowanych działań ze statutem żłobka lub klubu, kontrola pracy opiekuna dziennego obejmuje zgodność realizowanych zadań               z umową o świadczenie usług.


2. Doraźne działania dotyczą czynności nadzorczych w przypadku:


- wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru w celu ustalenia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,


- powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub opieki realizowanej przez opiekuna dziennego,


- potrzeby  zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne;


     V.         Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Burmistrza, zwane dalej      


                  osobami upoważnionymi.


 1. Imienne upoważnienie zawiera:


  - datę wydania i numer upoważnienia


  - podstawę prawną przeprowadzenia czynności nadzorczych


  - imię i nazwisko osoby upoważnionej


  - nazwę i siedzibę placówki podlegającej nadzorowi

  - zakres czynności nadzorczych


  - terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności


  - pieczęć i podpis Burmistrza

 2. Czynności nadzorcze nie mogą zakłócać bieżącej pracy placówki.


 3. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie   


      7 dni od  dnia ich zakończenia.


         4. Protokół zawiera:


a) nazwę placówki;


b) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór;


c) imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz datę wydania i numer upoważnienia;


d) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych;


e) zakres czynności nadzorczych;


f) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym:


- wskazanie nieprawidłowości


- zalecenia


g) pouczenie o prawie zgłoszenia przez osobę prowadząca placówkę (kontrolowaną) zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;


h) podpisy kontrolującego i kontrolowanego (osoba upoważniona) i datę podpisania protokołu;


i) protokół sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla podmiotu kontrolowanego, drugi włącza się do akt kontroli w wydziale merytorycznym. Protokół zatwierdza Burmistrz.






