UCHWAŁA NR VII/203/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.2)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/129/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie planu
nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 zmieniona uchwałą Nr XLI/850/14 Rady Miasta Gdyni z dnia
26 marca 2014 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Joanna Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 1000, poz.1349, poz. 1432,
poz. 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 60.
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Załącznik do uchwały Nr VII/203/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 marca 2019 r.

PLAN NADZORU
NAD ŻŁOBKAMI, KLUBAMI DZIECIĘCYMI ORAZ DZIENNYMI OPIEKUNAMI
§ 1. 1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawuje Prezydent
Miasta Gdyni.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, sprawowany jest w zakresie:
1) warunków i jakości świadczonej opieki,
2) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazie
dziennych opiekunów ze stanem faktycznym,
3) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.).
§ 2. Celem nadzoru jest:
1) zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i prawidłową
opiekę,
2) zapewnienie zgodności danych przekazywanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz
wykazu dziennych opiekunów, a także danych zamieszczanych w sprawozdaniach, o których mowa
w § 1 ust. 2 pkt 3.
§ 3. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.
§ 4. 1. Plan nadzoru obejmuje:
1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie miasta Gdyni –
nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do
3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3,
2) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie miasta
Gdyni – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w
okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
3) kontrolę warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów na terenie miasta Gdyni –
nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do
3 miesięcy od dnia wpisu do wykazu dziennych opiekunów.
2. O terminie przeprowadzenia kontroli organ nadzorujący informuje w formie pisemnej lub
elektronicznej podmiot kontrolowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub o nieprawidłowościach w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1-3,
czynności nadzorcze mogą być prowadzone także poza planem nadzoru, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności sprawdzające ich
realizację.
§ 5. 1. Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół w terminie 10 dni od dnia ich
zakończenia.
3. Protokół zawiera:
1) nazwę placówki,
2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór,
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3)
4)
5)
6)

imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz datę i numer upoważnienia,
terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych,
zakres czynności nadzorczych,
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym:
a) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości,
b) zalecenia,
7) pouczenie o prawie zgłoszenia przez osobę prowadzącą kontrolowaną placówkę zastrzeżeń do
ustaleń zawartych w protokole,
8) podpisy kontrolującego i kontrolowanego oraz datę podpisania protokołu.
4. Protokół kontroli zatwierdza Prezydent Miasta.
5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
podmiotu kontrolowanego, drugi egzemplarz włącza się do akt kontroli w dziale merytorycznym
Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny
nie spełnia wymagań dotyczących sprawowania opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek podmiotu
kontrolowanego.
§ 7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym planie nadzoru mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej:
Ustawa) nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków
i jakości świadczonej opieki sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. Na
podstawie art. 55 ust. 1 Ustawy nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. W związku
z potrzebą aktualizacji dotychczasowego planu nadzoru oraz dostosowania jego postanowień do
znowelizowanej treści Ustawy, przyjęcie nowego planu nadzoru jest celowe i uzasadnione.
DZ.600.7.2019
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