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HARMONOGRAM KONTROLI 

ŻŁOBKÓW, KLUBÓW DZIECIĘCYCH I DZIENNYCH OPIEKUNÓW 

W 2022r. 

 

Lp. Placówka Miesiąc 

kontroli 

Zakres  kontroli Osoby 

kontrolujące 

1. Żłobek 

Samorządowy 

Oś. 1000- lecia 18A 

32- 400 Myślenice 

 

Październik  1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 

 

2. Niepubliczny 

Żłobek Sportowo- 

Językowy Fair Play 

ul. Rzemieślnicza 

20 

32- 400 Myślenice 

 

Październik 

 

1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 
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za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

3. Klub Dziecięcy 

Akademia Kropki 

ul. Pardyaka 12/3 

32-400 Myślenice 

 

Listopad 1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 

 

4. Żłobek „Ekoludek” 

ul. Tarnówka 3K 

32- 400 Myślenice 

 

Listopad 

 

1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 
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opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

5. Klub Malucha  

Żyrafa Fafa 

32-444 Głogoczów 

77 

 

Listopad  1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 

 

6. Dzienny Opiekun: 

Pani Kinga 

Piwowarczyk 

Osieczany 525 

 

Listopad  1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 
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art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

7.  Dzienny Opiekun: 

Pan Antoni 

Kasprzycki 

Osieczany 525 

 

Listopad 

 

1. Kontrola warunków i jakości 

sprawowania opieki 

2. Kontrola zgodności danych ze 

stanem faktycznym zawartych 

odpowiednio w rejestrze lub 

wykazie, o których mowa w art. 26 i 

art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

3. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku, o którym mowa w art. 

64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, tj. sporządzania i przekazywania 

do Gminy Myślenice sprawozdań 

4. Kontrola wywiązywania się z 

obowiązku obniżenia opłaty rodzica 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna w związku z otrzymaniem 

dofinansowania, o którym mowa w 

art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 roku o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Małgorzata 

Aleksandrowicz – 

Dyrektor Centrum 

Usług Społecznych  

Małgorzata 

Śmigla – 

Organizator 

Wspierania 

Dziecka i Rodziny  

Patrycja 

Gajewska -  

Dymek – 

Pracownik socjalny 

ds. Wspierania 

Dziecka i Rodziny 

 

 

Zgodnie z Uchwała Nr 521/LIII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 

na terenie Miasta i Gminy Myślenice 

 

            Zatwierdzam: 

   

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza 
Dyrektor 

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach 
 

Małgorzata Aleksandrowicz 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


