
UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie obniżenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku 
Samorządowym w Zdzieszowicach z przyczyn, o których mowa w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach do przesłania niniejszej uchwały 
wnoszącym petycję.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/173/2016 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 22 czerwca 2016 r.

W dniu 7 kwietnia 2016r. do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach wpłynęła petycja w sprawie obniżenia opłat 
za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
regulują przepisy Uchwały Nr XLII/322/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 grudnia 2016r (Dz. 
Urz. Woj. Op. poz. 2929). Opłata uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i w roku 
2016 wynosi 17 zł za dzień (bez kosztów wyżywienia). Rozpatrując petycję rodziców, Rada Miejska w 
Zdzieszowicach dokonała dogłębnej analizy obowiązującej stawki opłaty oraz kosztów pobytu dziecka w 
Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach, porównując je również ze stawkami obowiązującymi w innych 
żłobkach na terenie województwa opolskiego Organy Gminy Zdzieszowice mając na względzie dobro rodziny 
jako najważniejszej komórki w społeczeństwie i chcąc stworzyć rodzinom mieszkającym w Gminie 
Zdzieszowice odpowiednie warunki ekonomiczne, zadecydowały o obniżeniu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Samorządowym w Zdzieszowicach. Na wniosek Burmistrza Zdzieszowic, Rada Miejska w Zdzieszowicach na 
Sesji w dniu 25 maja 2016r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/166/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. 
Urz. Woj Op. poz. 1214). Zgodnie z przepisami w/w uchwały dzienna stawka za pobyt dziecka w Żłobku będzie 
wynosić 12 zł (bez kosztów wyżywienia). Nowe stawki opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w 
Zdzieszowicach będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2016r.

Ponadto Rada Miejska w Zdzieszowicach chcąc tworzyć przyjazne warunki życia w Gminie Zdzieszowice 
przewidziała również ulgę w opłacie za pobyt w Żłobku drugiego (50% obowiązującej stawki) i każdego 
następnego dziecka z tej samej rodziny (20% obowiązującej stawki).
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