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Krapkowice, 19.12.2019 r. 

Szanowna Pani 
Teresa Gola- Nogaj 
 

prowadząca działalność gospodarczą 
Żłobek Kraina Skrzatów w Krapkowicach 

Na podstawie art.13 ust.I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.Dz.U. z 2018 r. 
poz.870), w odpowiedzi na petycję z dnia 07.10.2019 r.(wpływ do tut. Urzędu w dniu 
29.10.2019 r.) przesyłam Uchwałę 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 

Z poważaniem 

Sprawę prowadzi: Elżbieta Skiba Biuro Rady Miejskiej tel.774466824 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować

listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl 

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 



RA8A MIEJSKA 
W KRAPKOWICACH UCHWALA 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 (tj.Dz.U. z 2019 r. 
poz.506 z późn.zm.) w związku z ait.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.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. 
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