
UCHWAŁA NR 152/XIX/2020 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 3 lutego 2020 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 2019 r. 
poz.506 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

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

1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna - co 
najmniej raz w roku; 

2) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 
Małkinia Górna - co najmniej raz w roku; 

3) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Małkinia 
Górna - co najmniej raz w roku; 

4) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż 
Gmina Małkinia Górna - co najmniej raz w roku; 

5) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki przez dziennych opiekunów, którym Gmina Małkinia Górna 
zleciła organizację opieki nad dziećmi do lat 3 - co najmniej raz w roku; 

6) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez podmioty 
inne niż Gmina Małkinia Górna lub prowadzących działalność dziennego opiekuna na własny rachunek - co 
najmniej raz w roku. 

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale pierwszą kontrolę przeprowadza się 
w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przez podmiot wpisu do rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz 
wykazu dziennych opiekunów, prowadzonych przez gminę Małkinia Górna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy
w drodze uchwały.

Plan nadzoru określa kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów oraz
w żłobkach i klubach dziecięcych. Celem nadzoru jest zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących
dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do
wieku form zajęć wspierających rozwój dzieci.

Zgodnie z art. 18 o samorządzie gminnym podjęcie uchwały w ww. sprawie należy do wyłącznej
właściwości rady gminy.

Z uwagi na powyższe uregulowania ustawowe niezbędne jest podjęcie uchwały w ww. kwestii.
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