
UCHWAŁA NR XIII/170/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji  dot. podniesienia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice

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

§ 1. Uznaje się petycję Pani Teresy Gola- Nogaj wniesioną w imieniu przedsięboców prowadzących żłobki 
w Krapkowicach oraz rodziców dzieci pozostających pod opieką tych placówek  jako zasadną.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały w zakresie udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały 
wraz z załącznikiem powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/170/2019

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 19 grudnia 2019 r.

W dniu 29.10.2019 r. do Rady Miejskiej w Krapkowicach włynęła petycja Pani Teresy Gola- 
Nogaj,wniesiona w imieniu przedsiębiorców prowadzących żłobki w Krapkowicach oraz rodziców dzieci 
pozostających pod opieką tych placówek, dotycząca podniesienia wysokości  dotacji  celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Krapkowice.

Wyżej wskazaną petycję  Przewodniczący RM przekazał do rozpatrzenia  Komisji Skarg,Wniosków i Petycji 
w dniu 31.10.2019 r.

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji po dokonaniu, na posiedzenich komisji w dniach 14.11.2019 r.                 
i  05.12. 2019 r., analizy przedmiotowego pisma, jak również analizy dokumentów udostępnionych przez  
burmistrza  przekazała swoje  stanowisko  w formie uchwały z uzasadnieniem przewodniczącemu rady, uznając 
petycję za zasadną.

Rada Miejska biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, uznaje petycję za zasadną 
występując z prośbą do Burmistrza Krapkowic o zabezpieczenie środków budżetowych na wskazane zadanie.
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