
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym 
oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013.594 z poźn. zm.1)) oraz art. 54 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (tj. Dz .U. 2013.1457) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/129/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3: 

1) pkt III otrzymuje brzmienie: 

„Nadzór jest przeprowadzany w formie kontroli.”;

2) pkt IV ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Doraźne działania podejmowane są: 

- dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania placówki, 

- w celu wyjaśnienia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu 
dziecięcego lub opieki realizowanej przez opiekuna dziennego, 

- w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne.”;

3) pkt VIII otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Prezydent Miasta wykreśla z rejestru 
żłobek lub klub dziecięcy i rozwiązuje umowę z opiekunem dziennym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

1) Zmiany tesktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318
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UZASADNIENIE
Rada Miasta Gdyni w oparciu o art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 uchwala plan nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem 
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2013 r.  nastąpiła 
nowelizacja w.w ustawy polegającej na uchyleniu art. 29, który zobowiązywał gminę do dokonywania 
wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru żłobka. W związku z tym, że uchwalony plan nadzoru 
27 kwietnia 2011 r. w swej treści uwzględniał wizytację lokalu,  zachodzi konieczność wykreślenia z jego 
treści czynności opisujące wizytację. Wobec powyższego przygotowano projekt uchwały przedstawiający 
wprowadzenie zmian w załączniku do Uchwały nr VII/129/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
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