
UCHWAŁA NR XXXII/301/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., 
poz. 446 ze zm.), art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
2016r., poz. 157 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

1. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobku prowadzonym przez inne niż Gmina i Miasto 
Odolanów podmioty - raz w roku;

2. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez inne niż 
Gmina i Miasto Odolanów podmioty – raz w roku.

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

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

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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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 (Dz. U z 2016r.,
poz 157) wójt, burmistrz, prezydent miasta ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu
dziecięcego, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki.

Ponieważ również w naszej Gminie został utworzony żłobek i klub dziecięcy prowadzony przez osobę
fizyczną przeto na podstawie art. 55 ust 1 cytowanej ustawy rada gminy jest uprawniona do podjęcia
uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi przez osoby fizyczne
na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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