
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kórnik

Zarządzenie nr 88/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie: kontroli warunków i jakości świadczonej opieki przez dziennego opiekuna

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 54, art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 75 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/530/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 
30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Kórnik, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 przez dziennego opiekuna;

- Marię Kujawę, Aleja Flensa 24/3, 62-035 Komik,
- Adrianę Gościniak, Aleja Flensa 24/3, 62-035 Komik,
- Renatę Błachut-Ciesielską, Aleja Flensa 24e/2, 62-035 Komik,
- Barbarę Filipiak, Aleja Flensa 24e/2, 62-035 Komik,
- Lidię Wyrwę, Aleja Flensa 24e/l, 62-035 Komik.

2. Czynności kontrolne należy wykonać zgodnie z planem nadzoru nad żłobkami i klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącej załącznik do uchwały nr XLVII/530/2014 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy 
Kórnik.

3. Kontrole przeprowadzą na podstawie udzielonego przeze mnie upoważnienia 
wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w siedzibie jednostki kontrolowanej 
w terminie do 30 listopada 2021 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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