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OŚ-7

Karta Informacyjna

Nazwa usługi:
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Podstawa prawna:



I


ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.- W sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
uchwała Nr XLII/310/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014 r. - W sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2014 r., poz. 2278).

Wymagane dokumenty:



II







wniosek o wpis do rejestru (formularz OŚ-7.1),
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym,
potwierdzający status podmiotu,
numer NIP i REGON , o ile wnioskodawcy te numery nadano (formularz OŚ-7.2),
oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych (formularz OŚ-7.3),
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku osoby
fizycznej) (formularz OŚ-7.4),
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (formularz OŚ-7.5),
potwierdzenie dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Miejsce składania dokumentów i odbioru zaświadczenia o wpisie:
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Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20,tel. 46 864 25 65,
email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl. lub
bezpośrednio do pełnomocnika Wójta ds. oświaty pana Bogusława Bęzla, parter, pokój
nr 2, tel: 46 864 25 61, email: b.bezel@teresin.pl.

Opłaty:


100 zł. – za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .

Przewidywany termin załatwienia sprawy:


do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Sposób zakończenia postępowania:


wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


pełnomocnik Wójta ds. oświaty - Bogusław Bęzel, pokój nr 2, parter,
tel: 46 864 25 61, email: b.bezel@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:

VIII



odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Wójta Gminy Teresin, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

IX

Dodatkowe informacje:


opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ustalana jest uchwałą przez
Radę Gminy.

Uwagi:




X


Opracował:
Bogusław Bęzel

w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez wójta Gminy, pozostawia się
bez rozpatrzenia,
wnioski niezgodne z wzorem załączonych formularzy: OŚ-7.1, OŚ-7.2, OŚ-7.3 OŚ-7.4,
OŚ-7.5 zawierający informacje określone w niniejszej karcie są również wnioskami
spełniającymi ustalone wymagania,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptował:
Marek Jaworski

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8-16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18)
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

