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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji 
rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) 
i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu z treścią petycji rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego 
Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie w sprawie zwiększenia przez Gminę o 100 zł kwoty dofinansowania pobytu 
dzieci w Prywatnym Żłobku „Pluszakowo” w Namysłowie i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, 
Rada Miejska w Namysłowie uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji. 

2. Rada Miejska przychyla się do postulatu oraz wspiera wolę rodziców i opiekunów wyrażoną w petycji. 

3. Rada Miejska przekazuje petycję rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka 
„Pluszakowo” w Namysłowie do rozpatrzenia Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2023 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie uznania Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji rodziców 
i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie 

W dniu 18 października 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja rodziców i opiekunów 
dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie w sprawie zwiększenia przez 
Gminę o 100 zł kwoty dofinansowania pobytu dzieci w Prywatnym Żłobku „Pluszakowo” w Namysłowie. 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem rozpatrzenia postulatów w niej 
zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. zapoznała się z treścią petycji 
oraz wysłuchała wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie. W dniu 26 stycznia 2023 r. odbyło się ponowne posiedzenie w sprawie przedmiotowej petycji. 

Członkowie Komisji Skarg zwrócili uwagę, że zgodnie z §1 ust. 1 i 2 Uchwały nr 862/VII/18 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów, Gmina dopłaca 300 zł miesięcznie na 
dziecko objęte opieką w żłobku, zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów. Ponadto powzięto informacje 
o rządowych możliwościach wsparcia dla rodziców. Pierwszym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w ramach 
którego na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy przysługuje 12 tys. zł, w rozbiciu 500 zł przez 
2 lata lub 1 tys. zł przez 1 rok. Środki otrzymują rodzice i mogą je przeznaczyć na opłacenie pobytu dziecka 
w żłobku. Druga forma wsparcia pochodzi z ZUS i wynosi  maksymalnie 400 zł miesięcznie. Ponadto rodzice 
otrzymują również 500 zł z programu 500+. 

Radni przychylili się do postulatu zawartego w złożonej petycji, jednak z uwagi, że to Burmistrz kreuje budżet 
i najlepiej wie, czy znajdą się w nim środki finansowe na zwiększenie o 100 zł dofinansowania pobytu dzieci 
w niepublicznych żłobkach uznano, że Rada Miejska jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia przedmiotowej 
petycji i postanowiono o jej przekazaniu Burmistrzowi Namysłowa, celem przeanalizowania zawartych postulatów 
i udzielenia odpowiedzi na złożoną petycję. 

Komisja Skarg jednogłośnie, 3 głosami „za”, zadecydowała jak wyżej. 

1.  Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………………. ………... 

2.  Maria Teodorczyk – członek -     ……………………………. 

3.  Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………………. 

4.  Wojciech Kowalczyk – członek -    nieobecny 
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Uzasadnienie 

W dniu 18 października 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja rodziców i opiekunów 
dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie w sprawie zwiększenie przez 
Gminę o 100 zł kwoty dofinansowania pobytu dzieci w Prywatnym Żłobku „Pluszakowo” w Namysłowie. 

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. i 26 stycznia 2023 r. jednogłośnie 
zadecydowała o uznaniu Rady Miejskiej w Namysłowie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji 
i przekazaniu jej do rozpatrzenia Burmistrzowi Namysłowa. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji 
stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały. 

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
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