
 

 

UCHWAŁA NR III/33/2018 

RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze.zm.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2018 ro. poz. 603 ze zm.) Rada Miejska Gminy Chocz uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi: 

1) kontrola warunków i jakości świadczeń opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Chocz odbywa 

się jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do 

trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu 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) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy 

Chocz odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie do 

trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu 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. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka oraz 

klubu dziecięcego, czynności nadzorcze prowadzone są także poza planem nadzoru, o którym mowa w §1. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Jan Woldański 
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