
UCHWA A Nr  55/6/VII/11

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie planu nadzoru nad obkami, klubami dzieci cymi oraz dziennymi

opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 1) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego

2011 r. o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) – Rada Miejska w

owej uchwala, co nast puje:

§ 1. Ka dy wpisany do rejestru obek i klub dzieci cy oraz wpisany do wykazu dzienny
opiekun jest obj ty nadzorem w zakresie warunków i jako ci wiadczonej opieki poprzez
wykonanie czynno ci nadzorczych przez upowa nione osoby wskazane przez Burmistrza

owej wed ug nast puj cego planu:
1) przeprowadzenie czynno ci nadzorczych w lokalu w drugim miesi cu od dnia

rozpocz cia dzia alno ci potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru lub
wykazu prowadzonego przez Burmistrza I owej;

2) przeprowadzenie czynno ci nadzorczych w lokalu w terminach:
a) wrzesie  lub pa dziernik danego roku,
b) stycze  lub luty danego roku gdy temperatura na zewn trz jest ni sza ni  0oC.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.


