
UCHWAŁA NR  XVII/148/2020
RADY GMINY POKÓJ

Z DNIA 21 SIERPNIA 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji  

Na  podstawie  art.  18b  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.
z 2020 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Pokój, po zapoznaniu się z opinią komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Gminy Pokój, uchwala co następuje:

§1
Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Panią Renatę Sutor z dnia 31.05.2020 r. oraz opinią Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji postanawia się rozpatrzyć petycję negatywnie z powodów wskazanych w
uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem do Pani
Renaty Sutor celem zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do uchwały nr XVII/148/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie rozpatrzenia petycji

Petycja Pani Renaty Sutor z 31.05.2020 r. zatytułowana “Petycja w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” dotyczy:

1) zajęcia  stanowiska  w  sprawie  zmiany  prawa  miejscowego  dotyczącego  dofinansowania
pieniężnego  lub  rzeczowego  (tablety)  rodziców  mieszkających  i  wychowujących  swoje
dzieci w Gminie Pokój w zakresie edukacji ich dzieci które z powodów pandemii panującej
w Polsce , a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie
mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza
edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców,

2) zajęcia stanowiska w sprawie zmiany prawa miejscowego dotyczącego utworzenia miejsc i
pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z treścią petycji, dokonała jej analizy
oraz sytuacji w Gminie Pokój  w zakresie zgłoszonej problematyki i ustaliła, co następuje:

Ad.  1  -  komisja  stwierdziła,  że  w  okresie  pandemii  szkoły  z  terenu  Gminy  Pokój  zapewniły
potrzebującym uczniom dostęp do sprzętu informatycznego (komputery, tablety).

Ad.2 - komisja stwierdziła, że miejsce do pozostawienia odzieży istnieje już na terenie Gminy Pokój i
zlokalizowane jest przy GOKSiR Pokój, a żywność dla osób potrzebujących dystrybułowana jest przez
GOPS Pokój.

W związku z powyższym Komisja uznała, że postulaty Pani R.Sutor są bezprzedmiotowe.

Mając na względzie stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pokój uznała je za
właściwe.   


