
UCHWAŁA NR 116/XXIII/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi 

prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 55 ust.1 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, 
poz. 235 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Przyjmuje się plan nadzoru nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi  
na terenie miasta Podkowa Leśna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 

 

§ 3. 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały  
Nr 116/XXIII/2012  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 27 września 2012 r. 

 
PLAN NADZORU NAD śŁOBKAMI i KLUBAMI DZIECI ĘCYMI 

prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna  
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 
I.   

Nadzór nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna 
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawuje 
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. 
 

II.   
Celem nadzoru jest: 

• zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo  
i opiekę, 

• tworzenie warunków do realizacji róŜnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć 
wspierających rozwój dzieci, 

• doskonalenie form pracy. 
 

III.   
Nadzór jest przeprowadzany w sposób ciągły, w tym równieŜ w formie wizytacji lub kontroli. 

 
IV.   

Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych. 
1. Kontrole odbywają się nie rzadziej niŜ dwa razy w roku i dotyczą zgodności 

realizowanych działań ze statutem placówki. 
2. Doraźne działania dotyczą czynności nadzorczych w przypadku: 

• wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru w celu ustalenia bezpiecznych  
i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi, 

• powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu Ŝłobka 
lub klubu dziecięcego, 

• konieczności zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne. 
3. NiezaleŜnie od przyjętego planu nadzoru, pierwszą kontrolę przeprowadza się   

w okresie trzech miesięcy od dnia wpisu podmiotu działającego na terenie miasta 
Podkowa Leśna do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych. 

 
V.  

1. Czynności nadzorcze wykonują osoby upowaŜnione przez Burmistrz Miasta Podkowy 
Leśnej, zwane dalej osobami upowaŜnionymi.  

2. Imienne upowaŜnienie zawiera: 
• datę wydania i numer upowaŜnienia, 
• imię i nazwisko osoby upowaŜnionej, 
• nazwę i siedzibę placówki, 
• zakres czynności nadzorczych, 
• termin rozpoczęcia i zakończenia czynności, 
• pieczęć i podpis organu, sprawującego nadzór. 

3. Czynności nadzorcze nie mogą zakłócać bieŜącej pracy placówki. 
4. Osoby upowaŜnione są uprawnione w szczególności do: 

• wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach,  
w których działalność jest wykonywana, 



• Ŝądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz udostępnienia danych mających 
związek z działającym Ŝłobkiem lub klubem dziecięcym, 

• dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanym Ŝłobku 
lub klubie dziecięcym. 

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 7 dni  
od dnia ich zakończenia. 

6. Protokół zawiera: 
1) nazwę placówki, 
2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór, 
3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej oraz datę wydania i numer upowaŜnienia, 
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych, 
5) zakres czynności nadzorczych, 
6) opis ustalonego stanu faktycznego w tym: 

- wskazanie nieprawidłowości, 
- zalecenia, 

7) pouczenie o prawie zgłaszania przez osobę prowadzącą placówkę (kontrolowaną) 
pisemnych wyjaśnień lub zastrzeŜeń do ustaleń zawartych w protokole do Burmistrza 
Miasta Podkowy Leśnej, 

8) podpisy kontrolującego i kontrolowanego (osoba upowaŜniona) oraz datę podpisania 
protokołu. 

7. Protokół kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej strony. 

 
VI. 

W przypadku stwierdzenia, Ŝe podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy nie spełnia 
wymagań dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje podmiot 
prowadzący placówkę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym 
terminie. 
 

VII. 
Podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy ma prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeŜeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
 

VIII.   
W przypadku nieusunięcia przez podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy  
w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej wykreśla 
placówkę z rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Podkowa 
Leśna. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 
 



Uzasadnienie  
do uchwały Nr 116/XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi  
prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna  

 
 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej sprawuje nadzór nad Ŝłobkami oraz klubami dziecięcymi 
działającymi na terenie miasta Podkowa Leśna, prowadzonymi przez osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nadzór ten sprawowany 
jest w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na podstawie planu nadzoru przyjętego 
przez radę gminy w drodze uchwały. 
 
W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu 
Ŝłobka lub klubu dziecięcego Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzi czynności 
nadzorcze takŜe poza planem nadzoru. 
 
Czynności nadzorczych dokonują osoby upowaŜnione przez Burmistrza, które są uprawnione do: 
1. wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach,  

w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana, 
2. Ŝądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru, 
3. dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych Ŝłobkach  

lub klubach dziecięcych. 
 
W przypadku stwierdzenia, Ŝe podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy nie spełnia 
standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go  
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 
Podmiot prowadzący Ŝłobek lub klub dziecięcy ma prawo zgłoszenie na piśmie umotywowanych 
zastrzeŜeń do ustaleń organu sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.  
W razie nieuwzględnienia zastrzeŜeń, w całości lub części, organ sprawujący nadzór sporządza 
stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu Ŝłobek lub klub dziecięcy.  
W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ sprawujący 
nadzór moŜe prowadzić czynności sprawdzające. 
W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz Miasta 
Podkowy Leśnej wykreśli z prowadzonego rejestru Ŝłobek lub klub dziecięcy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. 
 



9 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej wpisał do rejestru Ŝłobków i klubów 
dziecięcych działających na terenie miasta  Podkowa Leśna śłobek Niepubliczny „Mała Panda”, 
ul. Cicha 23. W Ŝłobku tym objętych opieką ma być 15 dzieci w wieku do lat 3. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 


