
PROJEKT 
UCHWAŁA Nr ………../…../ 21 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia …………….. 2021 roku 

 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem na terenie gminy Izbica Kujawska 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 roku, poz. 
75 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkiem prowadzonym na terenie Gminy Izbica 
Kujawska: 

 1) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobku oraz kontrola zgodności 
 danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym – raz w roku kalendarzowym, przy 
 czym pierwszą kontrole przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu podmiotu 
 do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej.   

2. Kontrola w zakresie wywiązywania  się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań 
w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego sprawowana jest na bieżąco, także 
poza planem nadzoru.  

§ 2. Burmistrz Izbicy Kujawskiej może prowadzić czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, 
o którym mowa w § 1 w trybie działań doraźnych, w przypadku powzięcia informacji o: 

 1) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowania żłobka; 

 2) nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze ze stanem 
 faktycznym; 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 54 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Burmistrz Izbicy Kujawskiej sprawuje 
nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w żłobku na terenie Gminy Izbica 
Kujawska. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie planu nadzoru przyjętego uchwałą przez radę 
miejską. W związku z powyższym uznaje się za stosowne podjęcie niniejszej uchwały. 


