
 

Uchwała Nr XXVI/166/20 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie  
zmiany przepisów prawa miejscowego 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

 
§1. 

Po rozpatrzeniu petycji złożonej w interesie publicznym przez Panią Renatę Sutor, w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, Rada Gminy Gozdowo nie uwzględnia petycji.   
 
                                                                        §2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo do poinformowania osoby 
wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. 
 
                                                                          §3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy             
                                                                      

                                                                             /-/   Dariusz Śmigielski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/166/20 

Rady Gminy Gozdowo 

    z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
 
W dniu  1 czerwca 2020 r. Pani Renata Sutor wystąpiła z petycją w sprawie zmiany przepisów prawa 
miejscowego, która postuluje: 
1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) dla rodziców  dzieci i młodzieży  mieszkających    
w Gminie Raszyn, które z powodu panującej w Polsce pandemii i związanymi z tym ograniczeniami     
w działalności edukacyjnej placówek oświatowych, wymagają wsparcia w zakresie usprawnienia 
realizacji propagowanej i wymaganej zdalnej edukacji dzieci i młodzieży;  
2) utworzenie na terenie Gminy wydzielonych miejsc i pomieszczeń z przeznaczeniem na zbiórkę 
odzieży, obuwia oraz żywności dla osób potrzebujących. 
Wójt Gminy przekazał ww. petycję Radzie Gminy Gozdawo, która następnie została przekazana do 
rozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2020 r. przeanalizowała treść pisma                      
i wypracowała stanowisko odpowiadające  na  zawarte w petycji postulaty. 
Ad 1).  Dyrektorzy szkół podstawowych użyczyli rodzicom uczniów sprzęt komputerowy, który 
znajduje się w dyspozycji tych jednostek oświatowych. W zakresie tym  Gmina  uzyskała dwa 
dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020            
Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach” tj. w ramach Programu „Zdalna szkoła” Wójt Gminy Gozdowo przekazał 
Dyrektorom Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Gozdowo, 20 komputerów za kwotę 60.000 zł                   
oraz w ramach Programu  „Zdalna Szkoła Plus” kolejne 16  komputery za kwotę 55.000 zł.    
Ad 2). Utworzenie miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież i obuwie nie wymaga zmiany 
przepisów prawa  miejscowego. Zgodnie z art. 48 b ustawy o pomocy społecznej wszystkie osoby 
potrzebujące  mogą zwrócić się z wnioskiem o zakup odzieży, bielizny i obuwia do GOPS. Natomiast 
jeżeli chodzi o pozostawianie żywności w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie                           
z wypracowaną praktyką zajmują się tym organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia.   Każda 
osoba,  która we własnym  zakresie nie jest w stanie zapewnić sobie posiłku i zwróci się o taką pomoc 
do GOPS, otrzyma ją na podstawie  art. 48 b ust. 2.  ww. ustawy. Rodzice  dzieci i młodzieży mogą 
ubiegać się w Gminie o  pokrycie kosztu posiłku wydawanego w szkole. Dyrektor szkoły doraźnie lub 
okresowo może przyznać dziecku gorący posiłek wydawany w szkole bez decyzji administracyjne jeżeli 
stwierdzi, że dziecko potrzebuje tej formy pomocy. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała Radzie Gminy Gozdowo uznać petycję za nie 
zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnić petycji. 
W świetle powyższego uzasadnienia podjęcie uchwały o wskazanej treści jest zasadne. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                      
                                                                             /-/   Dariusz Śmigielski 

 

 


