
UCHWAŁA NR 92/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 26 czerwca 2019r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Doroty Ludewicz. 
 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach 
(Dz.U. z 2018r. poz.870) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Petycję złożoną przez Panią Dorotę Ludewicz dotyczącą podwyższenia kwoty 
dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową uznaje się za zasadną. 
 
  §2. Wnosi się do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o rozważenie podjęcia 
inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji uchwały 518/2018 Rady Miejskiej                      
w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r.  w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na 
terenie gminy i miasta Jastrowie.  

 
§3. Uzasadnienie uchwały stanowi zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję                   

o sposobie jej załatwienia. 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej                                

w  Jastrowiu. 
 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 92/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2019r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Doroty Ludewicz. 

 
 

 Pani Dorota Ludewicz, właściciel Niepublicznego Żłobka Motylek w Jastrowiu, 
złożyła do Rady Miejskiej w Jastrowiu petycję w sprawie podwyższenia kwoty dotacji 
celowej na dziecko objęte opieką żłobkową. 
 W uzasadnieniu petycji wskazano na rosnący koszt prowadzenia i utrzymania miejsc 
żłobkowych, a ponadto że zwiększenie kwoty dotacji umożliwi pozostawienie opłaty za 
żłobek na dotychczasowym poziomie.   
 Stawki dotacji wynikają aktualnie z uchwały Nr 518/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta 
Jastrowie.  

Wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla podmiotów 
prowadzących żłobki na obszarze gminy, wynosi 300,00 zł na każde dziecko objęte opieką, 
natomiast wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla 
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze gminy i miasta Jastrowie, wynosi 
150,00 zł na każde dziecko objęte opieką. 

Uchwały z zakresu prawa dotacyjnego należą do uchwał okołobudżetowych, 
powiązanych ściśle z budżetem Gminy i Miasta Jastrowie w ten sposób, że stawki dotacji 
celowych muszą znajdować zabezpieczenie w budżecie. 

Na rok 2019 środki zaplanowane w budżecie na dotacje celowe dla podmiotów 
prowadzących żłobki i kluby dziecięce zostały zaplanowane z uwzględnieniem stawek dotacji 
wynikających z uchwały Nr 518/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 26 czerwca 2018r. 

Z uwagi na to, że budżet gminy jest rocznym planem finansowym planowanie 
budżetowe odbywa się w danym roku budżetowym na kolejny rok budżetowy według zasad 
określonych w uchwale o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Należy wskazać, że kompetencje w zakresie opracowania projektu uchwały 
budżetowej i związanych z nią uchwał należą do organu wykonawczego gminy. 

Rada Miejska w Jastrowiu opowiada się za tym, aby Gmina i Miasto Jastrowie 
udzielało  wsparcia finansowego dla działalności polegającej na prowadzeniu żłobków lub 
klubów dziecięcych przy wykorzystaniu obowiązujących instrumentów prawnych. 

Z powyższych względów uznając zasadność wniesionej petycji Rada Miejska                          
w Jastrowiu wnosi się do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie o rozważenie podjęcia 
inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji uchwały 518/2018 Rady Miejskiej                      
w Jastrowiu z dnia 26 czerwca 2018r.  w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na 
terenie gminy i miasta Jastrowie.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu rekomenduje opisany 
w sentencji uchwały sposób rozpatrzenia petycji.  

Zgodnie z §49 ust.2 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie – po rozpatrzeniu petycji 
komisja może złożyć wniosek w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie 
która była przedmiotem petycji.  

 
 

 
   


