
 

U C H W A Ł A   Nr   369/XXXI/13 

Rady   Miasta   Milanówka  

 z dnia  24 października  2013 r. 

 

 

w  sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami 

dziennymi 

 

 

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.) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz.235 ze zm.) - Rada Miasta 

Milanówka uchwala , co następuje: 

 

§ 1.  
 

Przyjmuje się następujący plan nadzoru wykonywanego przez Burmistrza Miasta Milanówka 

nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami:  

1) czynności nadzorcze polegające na sprawdzeniu warunków i jakości opieki 

świadczonej na terenie Gminy Milanówek przez żłobki i kluby dziecięce oraz 

dziennych opiekunów należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku;  

2) czynności nadzorcze, przeprowadzane w żłobkach, klubach dziecięcych oraz  

u dziennych opiekunów mają na celu zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz 

doświadczenie zawodowe.  

 

§ 2. 
 

Pierwszą kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki przeprowadza się w okresie  

3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmiot, o którym mowa w § 1 niezależnie  

od planu nadzoru.  
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

 § 4. 
 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodnicząca  

              Rady Miasta Milanówka 

 

                      mgr  Maria Sobczak 
 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  

3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) Burmistrza Miasta Milanówka sprawuje nadzór nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie 

Gminy Milanówek, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.  

Zgodnie z art. 55 w/w ustawy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru 

przyjętego przez radę gminy w drodze niniejszej uchwały. W przypadku powzięcia informacji  

o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub 

sprawowaniu opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz prowadzi czynności nadzorcze 

także poza planem nadzoru. Czynności nadzorczych, o których mowa w planie nadzoru 

dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Milanówka. W przypadku 

stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny nie 

spełniają wymagań dotyczących sprawowania opieki, Burmistrz zobowiązuje do usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Podmiot prowadzący żłobek, 

klub dziecięcy lub opiekun dzienny mają prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych 

zastrzeżeń do ustaleń Burmistrza, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  

o stwierdzonych nieprawidłowościach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub 

części, Burmistrz sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu 

żłobek lub klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi. W celu zbadania, czy i w jakim 

zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne Burmistrz może prowadzić czynności 

sprawdzające. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości 

Burmistrz wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z opiekunem 

dziennym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Od lipca 2013 r. na terenie Milanówka funkcjonuje niepubliczny żłobek i w związku  

z tym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 


