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Prezydent Miasta Tczewa
Sz. P. Mirosław Pobłocki
Przewodniczący i Rada Miasta Tczewa
PETYCJA
Powołując się na ustawę z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195
ze zm.) przedsiębiorcy prowadzący placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3
w Tczewie:
- Marta Skowroń – Żłobek TOTU, ul. 30 Stycznia 28B, 83-110 Tczew
- Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki - Żłobek nr 38 Pozytywnych Inicjatyw w
Tczewie, ul. Paderewskiego 19e/1
- Joanna Brzozowska – Niepubliczny Żłobek „Bajkowe”, ul. Szewczyka Dratewki 3
- Natalia Lamek – Żłobek Akademia Zuchów, ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45
- Arkadiusz Brzozowski – Świat Dziecka Opieka i Zabawa, ul. Rejtana 66
- Karolina Juszczyk, Jolanta Link – Niepubliczny Żłobek „Na Górkach”, ul. Armmi
Krajowej 20
- Karolina Juszczyk, Jolanta Link – Niepubliczny Żłobek „Na Górkach 2”, ul. Aleja
Solidarności 9
- Kamila Chabowska - Żłobek FlexKids, ul. Aleja Solidarności 19
przedkładają na ręce Pana Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta i Radnych petycję,
w której wnoszą o:
1. Podwyższenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce
oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł
na jedno dziecko.

2. Wprowadzenie uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem
Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek
oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie
Gminy Wiejskiej.
Ad. 1. W ostatnich latach liczba placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3
systematycznie rośnie. Pomimo tego liczba miejsc w żłobkach, klubach i punktach opieki
dziennej wciąż jest niewystarczająca w stosunku do liczby dzieci ubiegających się
o przyjęcie. Ani miasto Tczew, ani gmina nie posiadają żłobków publicznych. Nie
zdecydowały się również na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budowę czy
prowadzenie żłobków w ramach resortowego programu „Maluch”, mimo że program ten
zakładał dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tej działalności do
wysokości 85% całości kosztów. Żłobki, kluby dziecięce i punkty opieki dziennej w Tczewie
powstają z prywatnej inicjatywy, bez udziału finansowego miasta. Aby sprostać
oczekiwaniom rodziców i zapewnić jak najlepsze warunki dzieciom potrzebują większego
zaangażowania finansowego ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego. Placówki te
tworzą ludzie z pasją, którzy starają się wprowadzać w nich jak najwyższe standardy. Tczew
może chwalić się i szczycić takimi miejscami. Dostępność placówek oferujących miejsca
opieki dla dzieci do lat 3 sprawia, że miasto staje się miejscem atrakcyjnym dla nowych
mieszkańców.
W Tczewie powstają nowe osiedla, zakłady pracy, napływają nowi mieszkańcy, co
pociąga za sobą wzrost zainteresowania opieką dla ich dzieci. Placówki umożliwiają
kobietom powrót do aktywności zawodowej, dzięki czemu wzrastają dochody rodzin, a tym
samym wpływy do budżetu samorządów. Jednakże prowadzenie żłobka niepublicznego,
klubu dziecięcego czy punktu opieki dziennej jest na skraju rentowności, co wymusza na
podmiotach prowadzących takie placówki podnoszenie opłat dla rodziców. Średni koszt
utrzymania dziecka w żłobku waha się między kwotą 1 200 zł a 1 400 zł. Składa się na niego
między innymi: wynagrodzenia personelu, składki ZUS, podatek od pracowników, media
(prąd, woda, ogrzewanie), wywóz śmieci, koszty utrzymania budynku, podatek od
nieruchomości, prace remontowe i konserwatorskie, koszty bieżące wynikające z realizacji
zadań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zakup środków higienicznych i inne. Jak
wiadomo koszty wynagrodzeń pracowników oraz opłaty za media z roku na rok wzrastają,
a w ślad za tym inne opłaty, w tym żywność. Należy tu nadmienić, że żłobki, kluby dziecięce
i punkty opieki dziennej tworzą miejsca pracy. Jako właściciele robimy wszystko, by nasi
pracownicy czerpali satysfakcję z pracy z dziećmi i podwyższali swoje kwalifikacje.

Ograniczenia finansowe prowadzonych przez nas placówek sprawiają, że nasi pracownicy nie
mogą być godziwie wynagradzani ze względu na wysokie koszty prowadzenia tego typu
działalności. Utrzymana na tym samym poziomie dotacja z Urzędu Miasta, niższe z roku na
rok dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka z programu „Maluch” Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej przy wzrastających kosztach utrzymania żłobków, klubów
dziecięcych i punktów opieki dziennej muszą w konsekwencji skutkować podwyżką
czesnego. Bez wsparcia w postaci podwyższonej dotacji celowej koszt utrzymania dziecka
w placówkach będzie przekraczać możliwości finansowe przeciętnej rodziny. Ma to przy tym
wymiar nie tylko indywidualny, ale też globalny dla całej społeczności na terenie miasta.
Podwyższanie czesnego zagraża rezygnacją z usług placówek, a tym samym nie
podejmowaniem lub rezygnacją z aktywności zawodowej części rodziców, co będzie
generować koszty dla miasta, nie wspominając już o pracownikach żłobków, którzy także
mogą pozostać bez pracy. A to nie o to chodzi!
Panie Prezydencie, Szanowna Rado, przecież codziennie staracie się walczyć
z bezrobociem, przy jednoczesnym zapobieganiu odpływowi młodych ludzi do większych
miast i za granicę. Prosimy o zmianę obecnej polityki i zwiększenie dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i punkty opieki dziennej na terenie Tczewa.
Uważamy, że nie należy sugerować się tym, jak jest w okolicy, tylko spojrzeć szerzej
i równać do najlepszych. W Polsce jest wiele miast, gdzie dotacja jest prawie dwukrotnie
wyższa. Dla przykładu: Opole – 650 zł., Leszno – 650 zł., Lubin – 650 zł. I to jest polityka
prorodzinna!
Jak obserwujemy, na przestrzeni ostatnich lat rośnie dofinansowanie do przedszkoli
przy stałej i niezmiennej od 2013 roku dotacji dla żłobków, przy czym znacznie wyższe są
koszty utrzymania żłobków niż przedszkoli. A ponoć „wszystkie dzieci są nasze”. Obecna
rzeczywistość stawia żłobki, kluby dziecięce i punkty opieki dziennej w trudnej sytuacji
zagrażającej płynności finansowej podmiotów prowadzących, co w konsekwencji może
prowadzić do zamykania placówek, ale nie z braku zainteresowania usługami, tylko braku lub
małego udziału samorządów w utrzymaniu miejsc żłobkowych.
Prosimy o zwiększenie dotacji jeszcze w roku 2019, ponieważ jako żłobki, kluby
dziecięce i punkty opieki dziennej chcemy zapewniać dobre warunki dzieciom, a naszym
pracownikom godziwe wynagrodzenie, bez podwyższania opłat rodzicom.
Ad. 2. Nasza petycja dotyczy również równego traktowania dzieci z miasta Tczewa i z terenu
gminy wiejskiej. W bieżącym roku Rada Miasta Tczewa w podjętej uchwale pozbawiła

dotacji dzieci zamieszkałe poza Tczewem, a uczęszczające do żłobków, klubów dziecięcych
i punktów opieki dziennej w Tczewie. Jako podmioty prowadzące jesteśmy rozczarowani
i poruszeni faktem, że odbyło się to bez konsultacji z przedstawicielami Gminy wiejskiej oraz
żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki dziennej. Standardy nowoczesnej
samorządności polegają na dialogu i szeroko rozumianych konsultacjach społecznych. Jako
właściciele placówek spotykamy się z oburzeniem rodziców zaistniałą sytuacją. I tu pojawia
się pytanie: czy można tak regionalizować dzieci? Wszak ich rodzice pracują w Tczewie,
a zarobione pieniądze w znacznej części „zostawiają” również w Tczewie. Mamy nadzieję, że
dojdzie do konsultacji i rozmów między przedstawicielami Gminy miejskiej i wiejskiej, co
zaowocuje wypracowaniem uregulowań dotyczących dotacji celowej do miejsc żłobkowych
dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy. Wierzymy, że wspólny dialog przyniesie
rozwiązania, które nie uderzą w kondycję finansową podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce i punkty opieki dziennej. Z powodu rozpoczynającej się rekrutacji na nowy rok
opiekuńczy 2019/2020 sprawa ta jawi się jako pilna. Wierzymy, że przedstawiciele
samorządów wiedzą i rozumieją, że placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 są
probierzem rozwoju miasta Tczewa i okolic.
Panie Prezydencie, Szanowna Rado, prosimy o zrozumienie naszych potrzeb
i podjęcie stosownych działań. Informujemy, że jesteśmy bardzo zainteresowani
zaprezentowaniem naszego stanowiska na najbliższej sesji Rady Miasta. Do naszej petycji
dołączamy podpisy zebrane wśród rodziców i mieszkańców Tczewa, które są poparciem dla
naszych argumentów i pokazują, że sprawa jest dla nich ważna i tak jak my nie zgadzają się
na obecną sytuację.

Do wiadomości:
- Wójt Gminy Tczew
Pan K. Augustyniak
- Rodzice dzieci uczęszczających do
placówek
- Mieszkańcy Tczewa

Z poważaniem

Poparcie dla petycji przedstawicieli żłobków, klubów dziecięcych i punktów
opieki dziennej o:


Podwyższenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do
kwoty 550 zł.



Wprowadzenie uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu
z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do
placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na
terenie Gminy Wiejskiej.
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