UCHWAŁA NR 345/XVI/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzącymi działalność na
terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

Na podstawie art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z późn. zmianami).
Rada Miejska postanawia:
§ 1. Przyjąć następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi:
1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie
miasta Lubaczowa – raz w roku kalendarzowym.
2) pierwsza kontrola w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpisu żłobka, klubu dziecięcego do rejestru,
o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
§ 2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych prowadzone będą czynności sprawdzające ich realizację.
§ 3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka i klubu
dziecięcego burmistrz prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Lubaczowa,które są
upoważnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność
jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz
udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru;
3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach
dziecięcych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Lubaczowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na burmistrza,
wójta, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych,
obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki. Nadzór winien być sprawowany na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze
uchwały. W związku z powyższym przedkłada się przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
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