
UCHWAŁA Nr L/510/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Masłów i nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 54, 55 ust. 1, art. 56 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity z 2018 r. poz. 603) oraz 

uchwały Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 r. w prawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

 Zmienia się § 2 uchwały nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w 

sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Masłów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych 

Gminy Masłów i nadania jej statutu poprzez dodanie do pkt 3   następujących treści: 

- § 2pkt 3ppkt 8a „ nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki” 

- § 2 pkt 3ppkt 8b „ rozliczanie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na obszarze Gminy Masłów” 

      § 2 

 Zmienia się Statut Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów stanowiący załącznik Nr 1 do 

uchwały Nr XXIV/220/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w ten sposób, że w § 9 dodaje 

się pkt 7, 7a i 8, 8a  o następujących treściach: 

-§ 9 pkt 7 „ nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki” 

-§ 9 pkt 7a „Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki odbywać się zgodnie z treścią uchwały Nr XIX/170/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku”. 

-§ 9 pkt 8 „ rozliczanie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

obszarze Gminy Masłów” 

-§ 9 pkt 8a „Zasady rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na obszarze Gminy Masłów określone będą każdorazowo w uchwale Rady Gminy Masłów 

obejmującej rok kalendarzowy” 

      § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów 

      § 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.    

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

       /-/ Sylwester Wojtyna  



 

U Z A S A D N I E N I E 

 W związku z przekazaniem na rzecz Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów zadania 

rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Masłów, przekazana została także kompetencja kontroli w/w podmiotów w ramach wykonania 

uchwały Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości 

świadczonej opieki. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  
 

 

 

  


