
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/212/20 
RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie 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 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Krystyna Ćwiek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 listopada 2020 r.

Poz. 5798



Załącznik do uchwały Nr XXIV/212/20 

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

PLAN NADZORU NAD ŻŁOBKAMI, KLUBAMI DZIĘCIĘCYMI 
I DZIENNYMI OPIEKUNAMI 

§ 1.  

1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami jest prowadzony przez 
Burmistrza Janowa Lubelskiego i obejmuje kontrolę: 

a) warunków i jakości świadczonej opieki, 

b) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków  i klubów dziecięcych 
lub wykazie dziennych opiekunów, 

c) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym. 

§ 2.  

Czynności kontrolne mogą być prowadzone również w trybie działań doraźnych, w przypadku powzięcia 
informacji o: 

a) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego albo sprawowanej opieki 
przez dziennego opiekuna, 

b) nieprawidłowościach w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych odpowiednio 
w rejestrze lub wykazie, 

c) niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

§ 3.  

Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione w formie pisemnej przez Burmistrza Janowa 
Lubelskiego. 

§ 4.  

O terminie przeprowadzenia kontroli organ nadzorujący informuje podmiot kontrolowany w formie 
pisemnej lub elektronicznej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

§ 5.  

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 14 dni roboczych od dnia 
ich zakończenia. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) nazwę placówki kontrolowanej, 

b) termin rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych, 

a) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór, 

b) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kontroli, 

c) określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą, 
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d) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, 
z uwzględnieniem ich zakresu i skutków, 

e) ewentualne zalecenia, 

f) pouczenie o prawie zgłaszania przez podmiot kontrolowany zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu, 

g) podpisy osób prowadzących kontrolę i osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego 
żłobek lub klub dziecięcy, podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna albo dziennego opiekuna, a także 
datę i miejsce podpisania protokołu. 

§ 6.  

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się  podmiotowi 
kontrolowanemu. 

§ 7.  

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad dziećmi, organ sprawujący 
nadzór zobowiązuje podmiot kontrolowany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek podmiotu 
kontrolowanego. 

§ 8.  

Do oceny warunków i jakości świadczonej opieki przewiduje się możliwość wykorzystania opinii 
wydawanych przez organy takie jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Państwowy 
Inspektorat Budowlany i Państwowa Inspekcja Pracy.
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