UCHWAŁA NR XVIII/118/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
działającymi na terenie Gminy Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz 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 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
działającymi na terenie Gminy Toszek:
1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w odniesieniu do
podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Toszek, odbywa się co najmniej raz w roku,
2) pierwsza kontrola warunków i jakości świadczonej opieki odbywa się w okresie do trzech miesięcy od dnia
dokonania wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza
Toszka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze wzgledu na miejsce prowadzenia
żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad
żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
Przedmiotowy nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy
na podstawie art. 55 ust. 1 cytowanego aktu prawnego, w drodze uchwały.
Z uwagi na fakt, iż nadzór jest niezbędny dla prawidłowego wykonywania opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, a przywołany akt prawny wskazuje na konieczność wykonywania go w oparciu
o przyjęty plan, podjęcie przez Radę Miejską w Toszku niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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