Zarządzenie nr 96.2018
Burmistrza Tyczyna
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców
prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
(Dz.U. z 2018 r. poz. 646) oraz art. 54-57 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki
i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Tyczynie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Tyczyna z dnia 8 listopada 2018 r.

SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH ŻŁOBKI
I KLUBY DZIECIĘCE ORAZ ZATRUDNIAJĄCYCH DZIENNYCH OPIEKUNÓW

KONTROLA DORAŹNA

KONTROLA PLANOWA
(KOMPLEKSOWA)

Analiza naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r.
Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 646) oraz czynności
wynikające z nadzoru na podstawie art. 54-57 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 603 ze zm.)

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z wyłączeniem przypadków określonych w art. 48 ust. 11 ustawy
Prawo przedsiębiorcy.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni
i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Doręczenie upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy lub osobie
przez niego upoważnionej

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w wystawionym przez upoważnioną osobę
upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może
przekraczać (z wyjątkiem art. 55 ust. 2-7 ustawy Prawo przedsiębiorców) w odniesieniu do:
- mikro przedsiębiorców – 12 dni roboczych,
- małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
- średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
- pozostałych
przedsiębiorców
– 48 dni roboczych
Sporządzenie
protokołu
kontroli

Doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej protokołu
z kontroli.

Postępowanie pokontrolne (zalecenia pokontrolne, czynności sprawdzające, postępowanie
administracyjne, zawiadomienia, informacje)

