
UCHWAŁA NR L.333.2022 
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 26 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 870) 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w Żłobku, wniesionej                 
w dniu 22 sierpnia 2022 r., uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym 
nie uwzględnia się petycji z przyczyn podanych w uzasadnieniu, które stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 z późn.zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji.  

Dnia 22 sierpnia 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła petycja rodziców zainteresowanych 
opieką nad dziećmi w nowo powstałym żłobku w Zimnej Wódce o zwiększenie dotacji celowej do 500 zł. 
Petycja została zarejestrowana pod nr OG.152.5.2022 i przekazana Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Ujeździe. Dnia 22 sierpnia 2022 r. Przewodniczący Rady przekazał petycję Przewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji z zaleceniem jej rozpatrzenia i opracowania stanowiska oraz przedstawienia go na sesji 
Rady Miejskiej w Ujeździe.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 19 września 2022 r. posiedzenie, podczas którego 
opracowała swoje stanowisko. 

Po zapoznaniu się z treścią petycji oraz budżetem gminy uznali, że na ten moment petycja nie zasługuje na 
pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia się petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
postanowiła, że wróci do tematu po roku funkcjonowania niepublicznego żłobka w Zimnej Wódce. Obecnie 
nie ma danych dotyczących funkcjonowania tego miejsca m.in: ile dzieci  z Gminy Ujazd będzie tam 
uczęszczało, jakie dofinansowania otrzymają rodzice z innych źródeł oraz jaka będzie ostateczna opłata. 
Wspomniane w petycji inne gminy posiadają wyższe dofinansowanie, ze względu na brak publicznego 
żłobka na ich terenach. Gmina Ujazd posiada publiczny żłobek, a co za tym idzie, niemałe koszty z tym 
związane. Na czerwcowej sesji radni ustalili wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
w kwocie 200 zł, aby dzieci z Gminy Ujazd nie były poszkodowane.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie 
uwzględnia petycji. 

Pouczenie 
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 
13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób 
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

 
 

Załącznik do uchwały Nr L.333.2022

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 26 września 2022 r.
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