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PETYCJA

dotycząca planowanej podwyżki opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku 
utworzonym i prowadzonym przez Gminę Zarszyn.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)

Treść petycji:

Szanowni Radni Rady Gminy Zarszyn,

Działając w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Żłobka 

w Nowosielcach oraz mieszkańców Gminy Zarszyn składamy niniejszą petycję, wyrażając 

swój sprzeciw wobec planowanej podwyżki opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w ww. 

placówce.

My rodzice oraz mieszkańcy Gminy rozumiemy i „na własnej skórze” odczuwamy, 

że ceny żywności, raty kredytów oraz utrzymania wzrastają. Zaznaczamy, iż podczas 

zakończenia roku żłobkowego 2021/2022 oraz podczas przyjmowania nowych dzieci do 

żłobka była informacja o podwyżce, co argumentowano wzrostem kosztów prowadzenia 

placówki. Wprowadzono ją Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/332/2022 z dnia 26 stycznia 

2022 r., która ustala wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku na kwotę 

400 zł. Nie było wówczas mowy o planowanej kolejnej podwyżce co za tym idzie nie 

rozumiemy planowanych działań w tym zakresie. Gdyby taka informacja o kolejnym 

podwyższeniu opłat pojawiła się wcześniej, rodzice mogliby przeanalizować swoje budżety 

domowe i ocenić czy stać ich na pobyt dziecka w tej placówce. Teraz, kiedy dzieci 

zaadaptowały się w żłobku, rodzice nie chcą wprowadzać im kolejnych zmian, ponieważ 

mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na ich rozwój. Ponadto podniesienie opłat może 

spowodować, że część rodziców zmuszona zostanie do wyboru pomiędzy pracą a opieką nad 

dziećmi. Sytuacja stanie się poważna zwłaszcza jeżeli weźmieiny pod uwagę rodziny 



wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci. Rezygnacja z pracy jednego z rodziców 

przyczyni się do znacznego spadku dochodów rodziny i spowoduje konieczność objęcia jej 

członków pomocą opieki społecznej, a w konsekwencji zwiększenia gminnych wydatków na 

ten cel.
Mamy duże obawy co do decyzji dotyczących wysokości opłat za pobyt dziecka 

w żłobku jakie będą Państwo podejmowali w przyszłości. Kolejna podwyżka sprawia, że 

wśród rodziców narasta poczucie niepewności oraz świadomość zagrożenia stabilności 

finansowej ich rodzin. Takie działania świadczą o dużej nieznajomości potrzeb mieszkańców 

gminy oraz ich obecnej sytuacji ekonomicznej.

Żłobek gminny to miejsce opieki nad dziećmi, co powinno umożliwić rodzicom 

podjęcie aktywności zawodowej oraz powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Gmina 

powinna ich w tym wspierać również poprzez dostosowanie opłat do obecnych możliwości 

finansowych zwłaszcza, że rodzice są zadowoleni z jego funkcjonowania. Taka pomoc 

ze strony Gminy to również przejaw dbania o jakość życia mieszkańców oraz rozwój 

społeczności lokalnej.

Podsumowując, my rodzice - mieszkańcy Gminy Zarszyn zwracamy się do Pań 

i Panów Radnych z wnioskiem o odstąpienie od podniesienia wysokości opłat za pobyt 

naszych dzieci w Samorządowym Żłobku w Nowosielcach oraz przemyślenie faktycznych 

konsekwencji, które się z tym wiążą.

Z wyrazami szacunku

Do pisma dołączona jest lista osób popierających petycję

Otrzymują:

1) Adresat

2) Wójt Gminy Zarszyn

3) Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej

4) Przewodniczący Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

5) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

6) a/aa.


