
UCHWAŁA NR XLV.425.2022 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, 
podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz nad dziennymi 

opiekunami 

Na podstawie 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r., poz. 75 i poz. 952 i poz. 2270) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami i klubami 
dziecięcymi, prowadzonymi na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz podmiotami 
zatrudniającymi dziennych opiekunów i dziennymi opiekunami, sprawującymi 
opiekę nad dziećmi na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki: 

1) kontrola w żłobkach oraz klubach dziecięcych odbywa się co najmniej raz na 
dwa lata; 

2) kontrola dziennego opiekuna odbywa się co najmniej raz na dwa lata; 

3) kontrola podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów odbywa się co 
najmniej raz na dwa lata. 

§ 2. Niezależnie od planu przyjętego w niniejszej uchwale pierwszą kontrolę 
przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od wpisu odpowiednio do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych albo wykazu dziennych opiekunów i podmiotów 
zatrudniających dziennych opiekunów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV.439.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz nad 
dziennymi opiekunami. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4400CC1A-874F-423A-962D-E946F383D2CF. Podpisany Strona 1



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta 

 
 

mgr Dariusz Kulma 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4400CC1A-874F-423A-962D-E946F383D2CF. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


		2022-06-20T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




