Nowogard dn.,………………………….

Burmistrz
Gminy Nowogard
Plac Wolności 1,
72-200 Nowogard
WNIOSEK
O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
nr 45, poz. 235 z późń. zm.) wnioskuję o wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych
Żłobka, Klubu Dziecięcego * )
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu zamierzającego prowadzić działalność)
………………………………………………......................................................……………............
(w przypadku osoby fizycznej nr PESEL,w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym
rejestrze publicznym, potwierdzającym status podmiotu)
…………………………………………………………………………………………………………
(siedziba lub adres podmiotu zamierzającego prowadzić działalność)
………………………………………………………………………………………………………..
( numer NIP i REGON podmiotu zamierzającego prowadzić działalność)
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego*)
...............................................................................................................................................................
(osoba do kontaktu, telefon)
W załączeniu do wniosku przedkładam:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
2. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie;
3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek
lub klub dziecięcy;
4. oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.

Pouczenie
W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dokonania wpisu do rejestru przeprowadza się pierwsze czynności
nadzorcze a następne na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w drodze uchwały.
Osoby upoważnione do nadzoru są uprawnione w szczególności do:
a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest
wykonywana lub powinna być wykonywana;

b) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia
danych mających związek z przedmiotem nadzoru;
c) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub klubach dziecięcych.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie spełnia standardów dotyczących
sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w
wyznaczonym terminie.
Podmiot prowadzący ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego
nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko na piśmie
i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy.
W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ sprawujący nadzór może
prowadzić czynności sprawdzające.
W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz wykreśla z rejestru żłobek lub klub
dziecięcy.
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
Oświadczenie Wnioskodawcy:
Na podstawie art. 75 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, świadomy/a/ odpowiedzialności karnej, zgodnie
z art. 233 §1-3 i 6 Kodeksu karnego, za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych w nim zamieszczonych. Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść art. 233
§ 1-3 i 6 Kodeksu Karnego. (Art.233 § 1 - Kto, składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3. §2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie
swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego
przyrzeczenie. §3 - Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa
fałszywe zeznania z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym).

………………………………….
podpis wnioskodawcy
*) niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
O DOKONANIU OPŁATY
Ja niżej podpisana/y .................................................................................................legitymująca/y się
(imię i nazwisko)

dowodem osobistym seria i nr ............................................, nr PESEL ................................................
zamieszkała/y .......................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)

oświadczam, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/95/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23
listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych, w dniu ............................ dokonałam/em zapłaty w kwocie 1 zł w kasie Urzędu
Miejskiego w Nowogardzie, tytułem wpisania do rejestru ...............................................................
(należy podać nazwę żłobka/klubu dziecięcego).

Nowogard, dnia…..........................

.…............................................
(czytelny podpis)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2011 r. Nr 45 poz. 235).

OŚWIADCZENIE
O NIEKARALNOŚCI
Ja niżej podpisana/y .................................................................................................legitymująca/y się
(imię i nazwisko)

dowodem osobistym seria i nr ............................................, nr PESEL ................................................
zamieszkała/y .......................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie.

Nowogard, dnia…..........................

.…............................................
(czytelny podpis)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2011 r. Nr 45 poz. 235).

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU
Ja niżej podpisana/y .................................................................................................legitymująca/y się
(imię i nazwisko)

dowodem osobistym seria i nr ............................................, nr PESEL ................................................
zamieszkała/y .......................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)

oświadczam, że lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego* pod adresem:
........................................................................................................ jest przeze mnie użytkowany na
podstawie ................................................................................................................................ (należy
podać tytuł prawny: akt własności, umowa najmu itp.)

Nowogard, dnia…..........................

.…............................................
(czytelny podpis)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45 poz. 235).

OŚWIADCZENIE
O WARUNKACH LOKALOWYCH
Ja niżej podpisana/y .................................................................................................legitymująca/y się
(imię i nazwisko)

dowodem osobistym seria i nr ............................................, nr PESEL ................................................
zamieszkała/y .......................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)

oświadczam, że lokal przeznaczony na prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego* spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 69, poz. 367) oraz posiadam w tym zakresie:
1. pozytywną opinię Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie,
2. pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie

Nowogard, dnia…..........................

.…............................................
(czytelny podpis)

Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45 poz. 235).

