
UCHWAŁA NR XLIV/367/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami,   
podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny 

rachunek działalność dziennego opiekuna

Na podstawie 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, z 2017 r. poz. 60 i 1428 ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

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

1) kontrola w żłobkach – raz na dwa lata;

2) kontrola dziennych opiekunów – raz na dwa lata.

§ 2. Przyjmuje się 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 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:

a) pierwsza - w ciągu pierwszego półrocza od dnia rozpoczęcia działalności żłobka lub klubu dziecięcego,

b) dalsze kontrole – raz w roku kalendarzowym, począwszy od roku następującego po roku, w którym 
rozpoczęła się działalność żłobka lub klubu dziecięcego.

2) kontrola w zakresie zgodności danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów w ze stanem faktycznym 
odbywa się w pierwszym miesiącu działalności, a kontrole następne - raz w roku kalendarzowym;

3) 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 wieku do lat 3 odbywa się w pierwszym miesiącu rozpoczęcia 
działalności, a kontrole następne - raz w roku kalendarzowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/198/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 
28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru na d żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi 
opiekunami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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