UCHWAŁA NR XXIX/158/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013r.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579), w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 157) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:
§ 1. W Planie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami stanowiącym
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013r. w
sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym m. in. wskazanie nieprawidłowości”;
2) w § 8 skreśla się pkt 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t.
Dz. U. z 2016r. poz. 157) nadzór nad żłobkami sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez
radę gminy w drodze uchwały.
Rada Miejska w Sławnie uchwałą Nr XXXIV/177/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. przyjęła plan nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmiany do
tego planu usprawniając wykonywanie czynności nadzorczych oraz dostosowując jego treść do aktualnego
stanu prawnego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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