UCHWAŁA NR LIV/586/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi
opiekunami oraz podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 54 i 55 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603)
Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi,
dziennymi opiekunami, podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna:
1) kontrola w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta
Nowego Sącza odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
Kontrola obejmuje następujący zakres:
a) warunki i jakość świadczonej opieki,
b) zgodność danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem
faktycznym,
c) wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań,
o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3;
2) kontrola nad podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3, którzy sprawują opiekę na terenie Miasta Nowego Sącza odbywa się
nie rzadziej niż raz w roku.
Kontrola obejmuje następujący zakres:
a) warunki i jakość świadczonej opieki,
b) zgodność danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów ze stanem
faktycznym,
c) wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań,
o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.
§ 2. 1. Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę
przeprowadza się w okresie do 2 miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza.
2. Czynności nadzorcze mogą być sprawowane w miejscu prowadzenia żłobka, klubu
dziecięcego, sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub w siedzibie Urzędu Miasta
Nowego Sącza.
3. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności
sprawdzające ich realizację.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/97/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r.,
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

