
 

 

Uchwała Nr IX/72/2019 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców prowadzących placówki 

oferujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Tczewie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rada Miejska w Tczewie 

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu petycji złożonej dnia 22 marca 2019 r. przez przedsiębiorców prowadzących 

placówki oferujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Tczewie, Rada Miejska 

w Tczewie postanawia nie uwzględnić petycji w sprawie: 

1) podwyższenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz 

zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na jedno 

dziecko; 

2) wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy 

Tczew dotyczących zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Tczew. 

 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawcy petycji                           

o sposobie załatwienia sprawy.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   Przewodniczący  

                                                                                         Rady Miejskiej w Tczewie 

 

    Zenon Drewa 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Dnia 22 marca 2019 r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła petycja przedsiębiorców 

prowadzących placówki oferujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Tczewie, 

dotycząca:  

1) podwyższenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz 

zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na jedno 

dziecko; 

2) wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym, w porozumieniu z Urzędem 

Gminy Tczew, zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Tczew. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji w celu rozpatrzenia. 

Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi 

przez Prezydenta Miasta Tczewa, które stanowią, iż: 

1. W miesiącu styczniu bieżącego roku podjęta została przez Radę Miejską nowa uchwała nr 

IV/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy i 

zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew. W uchwale tej 

utrzymana została dotychczasowa wysokość dotacji dla żłobków tj. 350 zł oraz określono 

kwoty dotacji dla pozostałych form opieki tj. dla klubu dziecięcego 250 zł oraz dla 

dziennego opiekuna 150 zł, które dotychczas nie funkcjonowały. 

Dokonana została ponadto analiza wysokości dotacji celowej dla podmiotów, o których 

mowa i wykazała ona, że udzielana dotacja w naszym mieście jest jedną z wyższych 

w porównaniu do innych samorządów na terenie naszego województwa.  

Stwierdzić należy ponadto, iż udzielanie dotacji celowej na realizację opieki nad dziećmi 

jest dla samorządu dobrowolne, a nie obowiązkowe.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz po dokonaniu analizy możliwości finansowych budżetu 

miasta uznano, że uchwalone w styczniu br. kwoty dotacji uznane zostały za 

wystarczające. 

2. Z dniem 01 stycznia 2018 r. zmianie uległa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

między innymi w zakresie obowiązku przyznawania dotacji dla dzieci zamieszkałych na 

terenie innej gminy niż przyznającej dotację. Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Miejska 

Tczew w uchwale ze stycznia br. zdecydowała o udzielaniu dotacji celowej wyłącznie na 

dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy. Powyższe rozwiązanie należy uznać za 

wiążące, gdyż oczywistym jest fakt, że środki finansowe Gminy Miejskiej Tczew winny 

być wydatkowane celem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego miasta. 

Wprowadzenie natomiast rozwiązań umożliwiających refundowanie przez inne gminy 

dotacji celowej  na dziecko zamieszkałe na ich terenie mogłoby spowodować ograniczenie 

miejsc dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Tczewa. 

 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się  

z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Tczewa uznała, iż petycji nie uwzględnia się. 

 Przewodniczący  

                                                                                           Rady Miejskiej w Tczewie 

     Zenon Drewa 


