
UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka/klubu malucha na terenie Gminy Wiślica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się z opinią wydaną przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji dotyczącą utworzenia 
żłobka/klubu malucha na terenie Gminy Wiślica Rada Miejska w Wiślicy postanawia 
pozytywnie rozpatrzeć petycję złożoną w dniu 29.03.2021r. przez Panią Patrycję Śledź reprezentującą 
Mieszkańców Gminy Wiślica z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2.  

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wiślicy, zobowiązując do przesłania 
wnoszącej petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/237/2021
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 24 czerwca 2021 r

W dniu 29  marca 2021 r wpłynęła petycja od mieszkańców Gminy Wiślica, (podmiot
reprezentujący - Pani Patrycji Śledź) w sprawie utworzenia żłobka/klubu malucha na terenie
Gminy Wiślica.

Powyższa petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Wiślicy w celu zbadania jej zasadności.
Komisja na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. po dokonaniu oceny formalno - prawnej

wydała opinię przedstawioną poniżej dotyczącą złożonej petycji.
Analiza stanu faktycznego dotyczącego opieki nad dziećmi wykazała iż zadania związane z

szeroko rozumianą oświatą i wychowaniem są traktowane przez nasz samorząd priorytetowo.
przede wszystkim stałego podnoszenia jakości usług edukacyjnych w naszych placówkach a w
przedszkolu poprzez zapewnienie miejsc dla wszystkich dzieci w wieku od trzech lat a w razie
możliwości też dwu i pół latkom.
Na chwilę obecną budżet Gminy Wiślica nie udźwignie kosztów finansowych związanych z

budową lub adaptacją pomieszczeń na uruchomienie i funkcjonowanie żłobka/klubu malucha
jednakże pragnę nadmienić, że z chwilą uruchomienia programów pomocowych wspierających
rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będziemy aplikować o środki na ten cel.

Na chwilę obecną pojawiła się możliwość utworzenia żłobka przez podmiot prywatny, który
zgłosił już do władz samorządowych chęć uruchomienia takiej placówki. Odbywało by się to na
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wkładem własnym gminy do projektu był by lokal
wraz z otoczeniem(plac zabaw) a także wyżywienie.

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Wiślicy po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pozostawia pozytywnie rozpatrzeć
przedmiotową petycję.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji
nie może być przedmiotem skargi.
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