
Projekt 

 

 

Uchwała nr ……………………………………… 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ……………………………. 

 

 

zmieniająca uchwałę 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

 z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz  art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dzieckiem do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157) uchwala się, co następuje: 

§  1 

W Uchwale nr XI/221/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  

 §  1  otrzymuje następujące brzmienie: 

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

opiekunami: 

1. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez Miasto 

Piotrków Trybunalski – minimum raz w roku. 

2. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez inne niż 

Miasto Piotrków Trybunalski podmioty – minimum raz w roku. 

3. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w klubach dziecięcych, którym Miasto 

Piotrków Trybunalski zleciło organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 – minimum raz w roku. 

4. Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki przez opiekunów dziennych, którym Miasto 

Piotrków Trybunalski zleciło organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 – minimum raz  

w roku.” 

§  2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§  3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W Uchwale nr XI/221/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

wprowadza się zmianę w zakresie częstotliwości kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki  

w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przez opiekunów dziennych, którym Miasto Piotrków 

Trybunalski zleciło organizację opieki nad dzieckiem do lat 3. Zmiana ma na celu ujednolicenie 

systemu kontroli we wszystkich jednostkach sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3. 

 

 

 

 


