
UCHWAŁA NR XXXVII-251-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców dotyczącej dofinansowania pobytu dziecka w żłobku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 w związku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Rodziców dzieci do lat 3 uczęszczający do niepublicznego 
żłobka Iskierka w Markowicach, Rada Gminy Nędza nie uwzględnia petycji w żądanym zakresie. 2. 
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Nędza do zawiadomienia podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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Uzasadnienie

Przedmiotem petycji jest prośba Rodziców o dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku
Iskierka w Raciborzu w kwocie minimum 500 zł, czyli dokładnie w wysokości stawki, którą dofinansowuje
miasto Racibórz. Przed rozpatrzeniem wniesionej petycji należy przywołać przepis ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 t.j.) – art. 60, który mówi o tym, że
podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką dotację celową
z budżetu gminy. Jej wysokość i zasady ustalania i rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. Temat
podjęcia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce był podejmowany przez Radę Gminy dwukrotnie. Uzasadnieniem do
podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Wójta były wnioski , które wpłynęły od rodziców dzieci, które
zostały zapisane do żłobków na terenie innych gmin. Pierwszy raz , projekt uchwały został wprowadzony do
porządku obrad na sesji Rady Gminy w dniu 24.08.2020 r. Jednak na wniosek radnych został on wycofany
z porządku obrad wspomnianej sesji. Drugi raz projekt tejże uchwały został włączony do porządku obrad na
sesji w dniu 14.12.2020 roku. Nie uzyskał on akceptacji ze strony radnych. Swoją decyzję radni uzasadniali
przede wszystkim złożoną sytuacją ekonomiczną gminy, która wynika min. z realizacji inwestycji regulującej
gospodarkę wodno-ściekową części gminy – budowa oczyszczali ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. W tym
miejscu należy dodać, że Gmina nie szczędzi środków na funkcjonowanie edukacji przedszkolnej i szkolnej
oraz dofinansowuje zabiegi rehabilitacyjne dzieci u których występują niedomagania zdrowotne w ramach
programu profilaktycznego. Gmina czyniła i czyni również starania oraz deklaruje pomoc podmiotom, które
chciałyby utworzyć żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Nędza. Reasumując, aktualnie odstąpiono od
dotowania podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie innych gmin do których uczęszczają
dzieci mieszkańców naszej gminy. Do tematu Rada Gminy zapewne powróci, gdy poprawi się sytuacja
ekonomiczna w nadchodzącym okresie oraz gdy pojawi się żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy.
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