
UCHWAŁA NR 115/XVI/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  o obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku 
w Praszce 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 tj. ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. 2018 r., poz. 870 tj. ze zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Petycję Rodziców Podopiecznych Publicznego Żłobka w Praszce w sprawie obniżenia opłaty stałej za 
pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Praszce uznaje się za częściowo zasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczacy Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr 115/XVI/2020 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 17 marca 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 10.02.2020r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce petycja Rodziców Podopiecznych 
Publicznego Żłobka w Praszce w sprawie obniżenia opłaty stałej za pobyt dziecka 
w Publicznym Żłobku w Praszce. Do petycji dołączono podpisy osób ją popierających. 

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Praszce i była 
przedmiotem jej obrad. Komisja zaopiniowała petycję jako częściowo zasadną. 

Petycja była przedmiotem posiedzeń komisji stałych rady. 

Rada Miejska w Praszce rozpatrując niniejszą petycję uznała, iż istnieje możliwość obniżenia opłaty 
rodzicom, którzy mają w żłobku więcej niż jedno dziecko. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Nr 86/XIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce dnia 19 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce, został przygotowany i przedstawiony Komisjom Rady. 

Burmistrz Praszki przedstawił Radzie Miejskiej informację, iż Gmina uzyskała dotację z rządowego 
programu Maluch+ 2020. Dotacja została przyznana na bieżące wydatki. W związku z powyższym istnieje 
możliwość obniżenia w okresie przyznania ww. dotacji, tj. od 01.04.2020r. do 31.12.2020r. opłaty stałej 
o kwotę 135zł miesięcznie. 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 86/XIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce dnia 19 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat 
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce, został przygotowany 
i przedstawiony Komisjom Rady. 

Z uwagi na uzyskanie przez Rodziców realnej ulgi w ponoszeniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku, Rada 
Miejska postanowiła, jak w niniejszej uchwale.
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