
              druk nr  220 
Uchwała Nr 286/2012 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 27.02.2012r. 

 

 

w sprawie:  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz                          
art. 55  ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami: 
1) Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych 

przez Gminę Miasta Radomia – co najmniej raz w roku, 
2) Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych 

przez podmioty inne niż Gmina Miasta Radomia – co najmniej raz w roku, 
3) Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – co najmniej raz w roku, 
4) Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych 

prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Miasta Radomia – co najmniej raz 
w roku, 

5) Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych, 
którym Gmina Miasta Radomia zleciła organizację opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 – co najmniej raz w roku. 

§ 2. 
Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale, pierwszą kontrolę 
przeprowadza się w okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmioty,               
o których mowa w § 1 pkt 2 do 5. 

§ 3. 
Prezydent Miasta Radomia może prowadzić czynności nadzorcze także poza planem 
nadzoru, o którym mowa w § 1, w przypadku powzięcia informacji                                           
o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub 
sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna. 

   
 § 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 
§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 


