UCHWAŁA NR XXIX/171/16
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w
zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 157) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami na terenie Gminy Poświętne:
1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez podmioty inne niż
Gmina Poświętne – raz w roku;
2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty
inne niż Gmina Poświętne – raz w roku;
3) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów, którym Gmina Poświętne
zleciła organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – raz w roku.
§ 2. 1. Niezależnie od planu kontroli przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę przeprowadza się
w okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w § 1.
2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz. U. z 2016 poz. 157) w dniu podjęcia niniejszej uchwały kontrola
warunków i jakości sprawowanej opieki powinna się odbyć w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej
uchwały.
§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria nadzoru nad podmiotami, o których mowa w § 1:
1) efektywność i rzetelność realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) kwalifikacje zatrudnionego personelu i wolontariuszy oraz spełnienie obowiązku posiadania badań
sanitarno-epidemiologicznych;
3) dzienny wymiar opieki nad dzieckiem;
4) liczba dzieci, nad którymi sprawuje opiekę jeden opiekun;
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi (utrzymanie
czystości i porządku w lokalu; miejsce do odpoczynku dzieci; możliwość higienicznego spożywania
posiłków);
6) współpraca z rodzicami dzieci;
7) sposób prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa.
§ 4. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka,
klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, Wójt Gminy Poświętne może prowadzić
czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Skrzypek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157), wójt,
burmistrz lub prezydent właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna sprawuje nadzór nad tymi placówkami w zakresie warunków i
jakości świadczonej opieki. Art. 55 ust. 1 cyt. ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 stanowi ze nadzór
sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Ustawa nie
określa elementów, jakie powinien zawierać w swej treści plan nadzoru. Celem sprawowanego
nadzoru jest weryfikacja działania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów zgodnie z
wzorcami i standardami wynikającymi wprost z przepisów prawa. Nadzorowi podlega także
stopień realizacji określonych prawem celów, które tego typu podmioty powinny realizować. Warto
nadmienić, że w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu
żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna Wójt prowadzi czynności
nadzorcze także poza planem nadzoru, co wynika wprost z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Od października 2016 r na terenie Gminy Poświętne funkcjonuje Klub dziecięcy „Aktywni Rodzice,
szczęśliwe dzieci- klub dziecięcy w Poświętnem” w związku z czym niezbędne jest podjęcie niniejszej
uchwały. Jej przyjęcie nie spowoduje konsekwencji finansowych dla budżetu Gminy Poświętne.
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