UCHWAŁA NR V.30.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 marca 2019 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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) Rada Gminy
Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami:
1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie
Gminy Jeleniewo – przynajmniej raz w roku,
2) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych
na terenie Gminy Jeleniewo – przynajmniej raz w roku;
3) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziennych opiekunów
prowadzonych na terenie Gminy Jeleniewo – przynajmniej raz w roku.
§ 2. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz podmiotem
zatrudniającym dziennego opiekuna oraz dziennym opiekunem prowadzącym działalność na
własny rachunek w zakresie:
1) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem
faktycznym - przynajmniej raz w roku;
2) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przynajmniej raz w roku.
§ 3. 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 niniejszej uchwały.
§ 4. 1. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i
funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna,
nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub
wykazie ze stanem faktycznym, niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i
przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wójt Gminy
Jeleniewo prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru o którym mowa w § 1.
2. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jeleniewo.
§ 5. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub dzienny
opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, podmiot prowadzący
żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub dzienny opiekun
prowadzący działalność we własnym imieniu, nie dopełnia obowiązku w zakresie zapewnienia
zgodności danych zawartych w rejestrze lub w wykazie ze stanem faktycznym, lub nie
wywiązuje się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad

dziećmi w wieku do lat 3, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
§ 6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym planie nadzoru mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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