
Siemirowice. 01.12,2016 r. 

Sz. P. Jerzy Pernal "V <T ' 

Wójt Gminy Cewice 

Urząd Gminy w Cewicach 

ui. Wincentego Witosa 16 

84-312 Cewice 

Szanowny Panie Wójcie 

w imieniu rodziców dzieci uczęszczając)cli do żłobka wnoszę petycję o zabezpieczenie 

środków finansowych oraz o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy dotyczącą 

warunków ubiegania się o dotację celową dla żłobków w 2017 r. 

Kwestia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest jednym z zadań 

własnych gminy. Żłobek, prowadzony przez Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki zaspokaja 

potrzeby części rodziców na zorganizowanie opieki dla najmłodszych dzieci. Części , gdyż 

żłobek dysponuje jedynie liczbą 15 miejsc, a lista oczekujących na przyjęcie dzieci jest długa, 

co jest dowodem na to, że wśród społeczności lokalnej jest zapotrzebowanie na tego typu 

placówkę. 

Od nowego roku ceny za korzystanie ze żłobka znacząco wzrosną. Koszt za żłobek, 

który wynosił 394 zł w 2016 roku od 2017 r. praktycznie się podwoi - 594 zł. Wielu rodziców 

nie jest w stanie płacić takiej kwoty, przez co będzie w większości p rzypadków zmuszonych 

zrezygnować z pracy, by samemu opiekować sie dzieckiem. Przypominamy, że wielu 

członków naszej gminy otrzymuje najniższe krajowe wynagrodzenie. Korzystanie ze żłobka 

oznacza wydanie prawie połowy wynagrodzenia za opiekę nad dzieckiem w godzinach ich 

pracy. 

Panie Wójcie, codziennie staracie się walczyć z bezrobociem Gminy przy 

jednoczesnym zapobieganiu odpływowi młodych ludzi do większych miast i za granicę. 

! 'trzymanie placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 powinno być priorytetem 



w podejmowanych działaniach przez Gminę , gdyż jest to jeden ze sposobów walki 

z bezrobociem i emigracja. 

( ' l icem), aby na korzystanie z usług żłobka było stać każdego mieszkańca. W tej 

chwili wielu rodziców przejdzie na urlop wychowawczy, co będzie jedynie generować koszty 

dla ginin) ; (rodzinne, wychowawcze, zasiłek). Odmowa przyznania dotacji celowej 

doprowadzi dc facto do powstania dodatkowych kosztów po stronie Gminy. 

Jako rodzice posiadamy nieodparte wrażenie, że Gmina pomija dzieci młodsze, nie 

udostępniając żadnego państwowego żłobka na terenie swojej właściwości, pomimo iż 

kwestia organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 stanowi zadanie własne Gminy. Żłobek jest 

j edyną tego typu placówką prowadzoną na terenie Gminy i stanowi odpowiedź na potrzeby 

młodych rodziców, którzy wracając na rynek pracy, mają możliwość pozostawienia swoich 

dzieci w profesjonalnej placówce. Nasza petycja dotyczy równego traktowania dzieci, które 

uczęszczają do żłobka z dziećmi objętymi opieką w przedszkolach, będących placówkami 

publicznymi Gminy. Żłobek spełnia te same wymogi ustawowe, którym podlegają instytucje 

publiczne takie jak żłobki publiczne, których de facto Gmina Cewice nie posiada. Rodzice 

posyłając) - dzieci do żłobka są takimi samymi mieszkańcami Gminy Cewice, a zarazem 

płatnikami podatków na rzecz Gminy, jak osoby których dzieci uczęszczają do gminnych 

przedszkoli. 

Piosim\ o zmianę obecnej polityki i uwzględnienie Naszej prośby poprzez 

dofinansowanie do pobytu dzieci w placówce. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja 

rodziców posiadających jedno dziecko, którzy nie korzystają ze świadczenia wychowawczego 

(500 '} . Rodzice ci najpierw zostali pozbawieni pomoc)' finansowej ze stron) państwa, a teraz 

Gmina odbiera im jedyną realną pomoc, jaką posiadali w postaci dofinansowania do pobytu 

dziecka w żłobku. 

Jednym z rozwiązań mogłoby być dofinansowanie właśnie dla takich osób. 

Najsmutniejszym w zaistniałej sytuacji jest to, że Gmina, która powinna reagować na 

potrzeby społeczności lokalnej, nie podjęła jakiejkolwiek prób)' znalezienia rozwiązania w tak 

dramatycznej sytuacji. Ponadto, co także ze smutkiem należy stwierdzić, na sesję Rady 

Gminy nie zaproszono przedstawiciela danej placówki celem szerokiego omówienia danego 

problemu i znalezienia rozwiązania korzystnego przede wszystkim dla dzieci. 
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W imieniu rodziców, z uwagi na konieczność rozwiązania danej sytuacji, zwracam się 

z prośbą o podjęcie inicjatywy poprzez zarządzenie konsultacji społecznych dotyczących 

danego zagadnienia, gdyż rozwiązaniem mogłoby być utworzenie gminnego żłobka, na który 

Gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa. Jest to problem niezwykle 

ważny i powinien on zostać rozwiązany w drodze dialogu pomiędzy władzą samorządową 

a mieszkańcami . 

Wyrażamy nadzieję, że Nasze argumenty znaj tlą uznanie i zostaną podjęte działania 

mające na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji. 

Z wyrazami szacunku, 
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Sicmirowice. 01.12.2016 r. 

Sz. P. Krzysztof Docyk 
lit] 

Przewodniczący Rady Gminy 

Urząd Gminy w Cewicach 

ul. Wincentego Witosa 16 

84-312 Cewice 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do żłobka wnoszę petycję o zabezpieczenie 

środków finansowych oraz o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy dotyczącą 

warunków ubiegania się o dotację ce lową dla żiobków w 201 7 r. 

Kwestia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest jednym z zadań 

własnych gminy. Żłobek, prowadzony przez Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki zaspokaja 

potrzeby części rodziców na zorganizowanie opieki dla najmłodszych dzieci. Części , gdyż 

żłobek dysponuje jedynie liczbą 15 miejsc, a lisia oczekujących na przyjęcie dzieci jest długa, 

co jest dowodem na to, że wśród społeczności lokalnej jest zapotrzebowanie na tego typu 

placówkę. 

Od nowego roku ceny za korzystanie ze żłobka znacząco wzrosną. Koszt za żłobek, 

który wynosił 394 zł w 2016 roku od 2017 r. praktycznie się podwoi - 594 zł. Wielu rodziców 

nie jest w stanie płacić takiej kwoty, przez co będzie w większości p rzypadków zmuszonych 

zrezygnować z pracy, by samemu opiekować się dzieckiem. Przypominamy, że wielu 

cz łonków naszej gminy otrzymuje najniższe krajowe wynagrodzenie. Korzystanie ze żłobka 

oznacza wydanie prawie po łowy wynagrodzenia za opiekę nad dzieckiem w godzinach ich 

pracy. 

Panie Przewodniczący, codziennie staracie się wałczyć z bezrobociem Gminy przy 

jednoczesnym zapobieganiu odpływowi młodych ludzi do większych miast i za granicę. 

( 'trzymanie placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 powinno być priorytetem 

w podejmowanych działaniach przez Gminę, gdyż jest to jeden ze sposobów walki 

z bezrobociem i emigracją. 



Chcemy, aby na korzystanie z usług żłobka było stać każdego mieszkańca. W tej 

chwil i wiełu rodziców przejdzie na urlop wychowawczy, co będzie jedynie generować koszty 

dla gminy (rodzinne, wychowawcze, zasiłek) Odmowa przyznania dotacji celowej 

doprowadzi de facto do powstania dodatkowych kosztów po stronie Gminy. 

Jako rodzice posiadamy nieodparte wrażenie, że Gmina pomija dzieci młodsze, nie 

udostępniając żadnego pańs twowego żłobka na terenie swojej właściwości , pomimo iż 

kwestia organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 stanowi zadanie własne Gminy. Żłobek jest 

j edyną tego typu placówką prowadzoną na terenie Gminy i stanowi odpowiedź na potrzeby 

młodych rodziców, którzy wracając na rynek pracy, mają możliwość pozostawienia swoich 

dzieci w profesjonalnej placówce. Nasza petycja dotyczy równego traktowania dzieci, które 

uczęszczają do żłobka z dziećmi objętymi opieką w przedszkolach, będących placówkami 

publicznymi Gminy. Żłobek spełnia te same wymogi ustawowe, k tórym podlegają instytucje 

publiczne takie jak żłobki publiczne, których dc facto Gmina Cewice nie posiada. Rodzice 

posyłający dzieci do żłobka są takimi samymi mieszkańcami Gminy Cewice, a zarazem 

płatnikami podatków na rzecz Gminy, jak osoby których dzieci uczęszczają do gminnych 

przedszkoli. 

Prosimy o zmianę obecnej polityki i uwzględnienie Naszej prośby poprzez 

dofinansowanie do pobytu dzieci w placówce. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja 

rodziców posiadających jedno dziecko, którzy nie korzystają ze świadczenia wychowawczego 

(500 i ) . Rodzice ci najpierw zostali pozbawieni pomocy finansowej ze strony państwa, a teraz 

Gmina odbiera im jedyną realną pomoc, jaką posiadali w postaci dofinansowania do pobytu 

dziecka w żłobku. 

Jednym z rozwiązań mogłoby być dofinansowanie właśnie dla takich osób. 

Najsmutniejszym w zaistniałej sytuacji jest to, że Gmina, która powinna reagować na 

potrzeby społeczności lokalnej, nie podjęła jakiejkolwiek próby znalezienia rozwiązania w tak 

dramatycznej sytuacji. Ponadto, co także ze smutkiem należy stwierdzić, na sesję Rady 

Gminy nie zaproszono przedstawiciela danej placówki celem szerokiego omówien ia danego 

problemu i znalezienia rozwiązania korzystnego przede wszystkim dla dzieci. 

W imieniu rodziców, z uwagi na konieczność rozwiązania danej sytuacji, zwracam się 

z prośbą o podjęcie inicjatywy poprzez zarządzenie konsultacji społecznych dotyczących 

danego zagadnienia, gdyż rozwiązaniem mogłoby być utworzenie gminnego żłobka, na który 

Gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa. Jest to problem niezwykle 



ważny i powinien on zostać rozwiązany w drodze dialogu pomiędzy władzą samorządową 

a mieszkańcami . 

Wyrażamy nadzieję, ze Nasze argumenty znajdą uznanie i zostaną podjęte działania 

mające na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji. 

Z wyrazami szacunku, 


