
UCHWAŁA NR XLII/419/2014 

RADY GMINY NADARZYN 

dnia 26 marca 2014 r.  

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

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

prowadzącymi działalność na terenie gminy Nadarzyn: 

 

1) W każdym żłobku i klubie dziecięcym przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku 

czynności nadzorcze w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

 

2) Niezależnie od czynności nadzorczych, o których mowa w pkt. 1, w nowo założonym 

żłobku lub klubie dziecięcym przeprowadza  się czynności nadzorcze w terminie 3 

miesięcy od dnia zarejestrowanie żłobka lub klubu dziecięcego.  

 

2. Szczegółowy plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

W przypadku informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub 

klubu dziecięcego, Wójt Gminy Nadarzyn może prowadzić czynności nadzorcze poza planem 

nadzoru, o którym mowa w § 1.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 4. 

Traci moc uchwała NR XVI/147/2012 Rady Gminy z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunkami. 

 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 

 

 



                                                                                                   Załącznik nr 1   

                                                                                                  do Uchwały Nr XLII/419/2014 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 26 marca 2014 r.  

  

Plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

1.Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.  

 

2. Celem nadzoru jest :  

a) zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo                   

i opiekę,  

b) tworzenie warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć 

wspierających rozwój dzieci,  

      c) doskonalenie form pracy w placówce.  

 

3.Nadzór jest przeprowadzany w formie wizytacji lub kontroli.  

 

4.Nadzór jest realizowany w trybie działań planowanych lub doraźnych.  

Kontrole odbywają się co najmniej dwa razy w roku, a dotyczą one warunków i jakości 

świadczonej opieki.  

 

5.Organ sprawujący kontrolę, powiadamia w formie pisemnej podmiot kontrolowany                     

o przedmiocie kontroli i terminie jej rozpoczęcia 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.  

 

6. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku, gdy  

przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia.  

 

7.Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Nadarzyn, 

działające na podstawie imiennego upoważnienia.  

 

8.Imienne upoważnienie zawiera: 

 a) datę wydania i numer upoważnienia,  

b) podstawę prawną przeprowadzenia czynności nadzorczych,  

c) imię i nazwisko osoby upoważnionej,  

d) termin rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych,  

e) zakres czynności nadzorczych,  

f) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór,  

 

9. Czynności nadzorcze nie mogą zakłócić bieżącej pracy placówki.  

 

10. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych, sporządza 

się protokół w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia.  

 

11.Protokół z czynności nadzorczych zawiera:  

a)nazwę i siedzibę nadzorowanej placówki,  

b)nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór,  
 


