
UCHWAŁA NR XLIV/346/14
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie planu nadzoru nad dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 
w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1457) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad dziennymi opiekunami: kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów, z którymi Burmistrz Grodkowa zawarł umowę, 
przeprowadza się raz w roku.

2. Pierwszą kontrolę warunków i jakości sprawowanej opieki przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od 
rozpoczęcia sprawowanej opieki u dziennego opiekuna.

3. Szczegółowy plan nadzoru nad dziennymi opiekunami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Zobowiązuje się Burmistrza Grodkowa do sporządzania w terminie do 31 stycznia każdego roku 
harmonogramu kontroli dziennych opiekunów, o którym mowa w ust. 1, na dany rok kalendarzowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/346/14

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 4 czerwca 2014 r.

PLAN NADZORU NAD DZIENNYMI OPIEKUNAMI

§ 1. Nadzór nad dziennymi opiekunami sprawuje Burmistrz Grodkowa.

§ 2. Celem czynności nadzorczych jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie warunków i jakości świadczonej 
opieki nad dziennymi opiekunami, udokumentowanie tego stanu oraz dokonanie oceny zgodności warunków 
i jakości świadczonej opieki z przepisami prawa.

§ 3. Nadzór jest przeprowadzany w formie wizytacji lub kontroli.

§ 4. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych. Kontrole odbywają się raz w roku.

§ 5. O zamiarze przeprowadzenia czynności nadzorczych Burmistrz Grodkowa zawiadamia pisemnie 
dziennego opiekuna na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli.

§ 6. 1. Czynności nadzorcze wykonują osoby upoważnione przez Burmistrza Grodkowa, zwane dalej osobami 
upoważnionymi.

2. Imienne upoważnienie zawiera:

1) datę wydania i numer upoważnienia,

2) podstawę prawną przeprowadzenia czynności nadzorczych,

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej.

3. Osoby upoważnione są w szczególności uprawnione do:

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

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem 
nadzoru,

4. Czynności nadzorcze nie mogą zakłócać bieżącej pracy dziennego opiekuna.

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 14 dni od dnia ich 
zakończenia.

6. Protokół z czynności kontrolnych zawiera:

1) imię i nazwisko dziennego opiekuna,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych,

3) zakres czynności nadzorczych,

4) opis ustalonego stanu faktycznego w tym:

a) stan zastały w miejscu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w świetle obowiązujących przepisów 
prawa,

b) wskazanie nieprawidłowości,

c) zalecenia,

7) pouczenie o prawie zgłoszenia przez dziennego opiekuna ( osobę kontrolowaną) zastrzeżeń do ustaleń 
zawartych w protokole,

8) podpisy kontrolującego i kontrolowanego i datę podpisania protokołu,

9) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla dziennego opiekuna, drugi dla 
podmiotu kontrolującego. Protokół zatwierdza Burmistrz Grodkowa.
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§ 7. 1. Doraźne działania dotyczą czynności nadzorczych w przypadku:

1) realizowania procedury uzyskania wpisu do wykazu dziennych opiekunów w celu ustalenia bezpiecznych 
i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi,

2) informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna,

3) zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne.

§ 8. W przypadku stwierdzenia, że dzienny opiekun nie spełnia wymagań dotyczących sprawowania opieki, 
Burmistrz Grodkowa zobowiązuje do  usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

§ 9. Dzienny opiekun ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu 
sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

§ 10. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz Grodkowa rozwiązuje 
umowę z dziennym opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
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