
UCHWAŁA NR XIX/131/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz 
podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny 

rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Prószków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., 
poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 54 ust. 1 i 2 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 409 z późn.zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

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

1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki – raz w roku.

2. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz podmiotami 
zatrudniającymi dziennych opiekunów i osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność 
dziennego opiekuna:

1) kontrola zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym – raz 
w roku;

2) kontrola wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa 
w art. 64 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w terminie właściwym do złożenia sprawozdania.

§ 2. 
Niezależnie od planu nadzoru określonego w § 1 powyżej, pierwsze czynności kontrolne przeprowadza się 

w okresie 3 miesięcy od daty dokonania wpisu do rejestru,  o którym mowa w art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 lub zgłoszenia do wykazu, o którym mowa w art. 36 ust. 1a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 4. 
Traci moc uchwała Nr XXV/195/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.                       

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

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie

Lucjan Dzumla
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