
 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXIV/140/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713; ze zm.
1
) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.
2
) Rada Gminy 

Bądkowo uchwala, co następuje: 

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

1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na 

terenie Gminy Bądkowo 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) kontrola zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem 

faktycznym – raz w roku kalendarzowym; 

3) kontrola wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z  

zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –  raz w roku kalendarzowym. 

§2.W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i 

funkcjonowaniu klubu dziecięcego, czynności nadzorcze prowadzone są także poza planem 

nadzoru, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                
1 Dz.U. z 2020 r., poz. 1378. 
2 Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 1747 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.55 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nadzór nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawowane jest na podstawie planu 

nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. Plan nadzoru określa częstotliwość 

przeprowadzania kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki przez dziecięcych 

opiekunów oraz żłobkach i klubach dziecięcych. Celem nadzoru jest zapewnienie 

odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz tworzenie 

warunków do realizacji różnorodnych i dostosowanych do wieku form zajęć wspierających 

rozwój dziecka. 


