
UCHWAŁA NR XIX/130/20 
RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa 
miejscowego 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji  mieszkanki Rabki Zdrój z dnia 1 czerwca 2020 r., złożonej w interesie 
publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub 
rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie w zakresie edukacji ich 
dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą uczyć się w szkole oraz utworzenia miejsc 
i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących - uznaje się ją za 
bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła petycja mieszkanki Rabki Zdrój złożona
w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie
pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie
w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą uczyć się w szkole
oraz utworzenie miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób
potrzebujących.

Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego
Rady Gminy do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy
proponowanego sposobu załatwienia petycji oraz zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie
cyfrowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy
petycji i stosownych przepisów prawa.

Punkt pierwszy złożonej petycji zawiera wniosek o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez:
dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci
w gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą uczyć się
w szkole. Rozpatrując ten punkt petycji Komisja uznała dotychczasowe działania gminy za wystarczające
nie widząc potrzeby uruchamiania na ten cel dodatkowych środków budżetowych. W ostatnim okresie w
ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskano 34 laptopy za łączną kwotę 107.899,60 zł. i przekazano je
rodzicom tych dzieci, którzy nie mieli możliwości zapewnienia swoim pociechom tego niezbędnego
narzędzia do zdalnej nauki.

23 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady gminy na które zaproszono
dyrektorów szkół. Radni pragnęli zapoznać się z aktualnymi problemami placówek oświatowych, także tych
związanych ze zdalnym nauczaniem. Dyrektorzy szkół oświadczyli na tym posiedzeniu, że nie było
w gminie żadnego przypadku aby któryś z uczniów nie miał narzędzia do zdalnego nauczania.

Kierując się tymi ustaleniami komisja postanowiła uznać wniosek za bezzasadny.

Punkt drugi złożonej petycji zawiera wniosek o utworzenie miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić
odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących. Rozpatrując ten wniosek Komisja ustaliła, że
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne na bieżąco przeprowadza zbiórki odzieży dla osób potrzebujących i ta
forma pomocy cieszy się wsród podopiecznych ośrodka dużym uznaniem. W ramach świadczeń
niepieniężnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela na bieżąco pomocy w formie żywności z
Banku Żywności w Opolu. W 2018 r. z pomocy z tej skorzystało 358 osób, w 2019 r - 321 osób, a w 2020
r. planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 350 osób. Realizowany jest też program „Nie marnuj
jedzenia” polegający na przekazaniu podopiecznym produktów żywnościowych przez przedsiębiorców
branży żywnościowej i sieci handlowe oraz wieloletni program „Posiłek w w domu i szkole na lata 2019 -
2023”

Kierując się tymi ustaleniami komisja postanowiła uznać wniosek za bezzasadny.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała, że w Gminie Jemielnica nie istnieje
potrzeba realizowania postulatów petycji.

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
uznała całą petycję za bezzasadną.
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