
UCHWAŁA Nr 20.2022
Komisji Skarg,

 Wniosków i Petycji
Rady Gminy w Wilkowie
 z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie  opinii  dotyczącej  petycji  w  sprawie  rozważenia  możliwości  zwiększenia
dotychczasowego dofinansowania przez Gminę pobytu dzieci w żłobkach

Na podstawie § 28 ust. 3 w związku z  § 44c ust. 2 i 3  oraz § 44e  Statutu Gminy
Wilków stanowiącego  załącznik  do uchwały  Nr  VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie  z  dnia
27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2018 r. poz. 3227) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy w Wilkowie  uchwala,
co następuje:

§ 1.  Po zapoznaniu się z treścią petycji  z dnia 6 października  2022 r. wniesionej
w sprawie  rozważenia  możliwości  zwiększenia  dotychczasowego  dofinansowania  przez
Gminę pobytu dzieci w żłobkach,  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu
postępowania  wyjaśniającego  opiniuje o  jej  nieuwzględnienie,  z  powodów  określonych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

Przewodniczący

Komisji  Skarg,

Wniosków i Petycji

Rady Gminy w Wilkowie

Edward Szulakowski 

Członkowie Komisji:

1. Zbigniew Błaszczyk          –   ………Nieobecny…………

2. Michał Piątek             –   .………….……..…………



UZASADNIENIE

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Wilkowie ustaliła, że w dniu 6 października 2022 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie
petycja.  Przewodniczący  Rady  Gminy  w  Wilkowie  przekazał  petycję  do  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania. 

Na posiedzeniu  w dniu  27 października  2022  r.  oraz  w dniu  7  listopada  2022  r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie zapoznała się z treścią petycji,
dokonała jej analizy i ustaliła, że petycja została wniesiona w sprawie rozważenia możliwości
zwiększenia  dotychczasowego  dofinansowania  przez  Gminę  pobytu  dzieci  w  żłobkach
o kwotę 100 zł.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła:
-  rodzice  albo  opiekunowie  każdego  dziecka,  bez  względu  na  kryterium  dochodowe,
otrzymują w ramach programu „Rodzina 500 plus” świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł miesięcznie;
- od 1 stycznia 2022 r. rodzice albo opiekunowie dzieci otrzymują kolejne świadczenie tzw.
Rodzinny  Kapitał  Opiekuńczy.  Świadczenie  to   przysługuje  na  drugie  i  kolejne  dziecko
w rodzinie  w  wieku  od  12.  do  ukończenia  35  miesiąca  życia,  w  wysokości  1000  zł
miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata;
- Gmina Wilków począwszy od 2020 r. corocznie zawierała porozumienie z Gminą Namysłów
w sprawie refundowania przez Gminę Wilków kosztów dotacji celowej udzielonej podmiotom
prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami Gminy
Wilków;
- Gmina Wilków na mocy ww. porozumienia dopłaca do każdego dziecka, zamieszkałego na
terenie Gminy Wilków, kwotę 300 zł miesięcznie za czas pobytu w niepublicznych żłobkach
na terenie Gminy Namysłów. W 2021 r. był to koszt 34.000 zł, natomiast na przyszły rok
budżetowy  zaplanowano  kwotę  50.000  zł  ze  względu  na  zwiększenie  liczby  dzieci
korzystających z opieki w żłobkach;
-  sytuacja  finansowa  Gminy  w  dobie  inflacji  i  kryzysu  energetycznego  nie  pozwala  na
zwiększanie kwot wydatków budżetowych.

W wyniku postępowania Komisja wyraża opinię, że petycja w sprawie rozważenia możliwości
zwiększenia dotychczasowego dofinansowania przez Gminę pobytu dzieci w żłobkach nie
powinna zostać uwzględniona.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  wnosi  do  Rady
Gminy w Wilkowie  o nieuwzględnienie petycji, z powodów określonych w uzasadnieniu do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Komisji  Skarg,

Wniosków i Petycji

Rady Gminy w Wilkowie

Edward Szulakowski 

Członkowie Komisji:

1. Zbigniew Błaszczyk          –   ………Nieobecny…………

2. Michał Piątek                   –   .………….……..…………


