Projekt
z dnia 31 lipca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz 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 zapoznaniu się z petycją z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego, Rada Gminy rozpatruje ją negatywnie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 2 czerwca 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Warlubiu petycja w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja została umieszczona w dniu 4 czerwca 2020 r. na
stronie Internetowej BIP Gminy Warlubie i w tym też dniu została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Komisja na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2020 r. zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji.
Petycja zawiera dwa postulaty, złożona została w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego w związku z istniejącą pandemią w Polsce. Autorka petycji w pierwszym postulacie
zwraca się o dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących
swoje dzieci w danej Gminie/Pwiecie/Województwiew zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu
pandemii panującej w Polsce, a tym samym panującym ograniczeniom liczy 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. W drugim postulacie autorka petycji
zwraca się o utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób
potrzebujących.
Po dokonaniu analizy Komisja stwierdziła co następuje:
1) Gmina Warlubie zakupiła dla szkół ze swojego terenu w ramach programu rządowego "Zdalna szkoła"
sprzęt komputerowy i oprogramowanie w/g poniższego zestawienia:
- 11 tabletów;
- 16 laptopów;
- 15 zestawów komputerowych (jednostka, monitor, klawiatura i mysz);
- 15 programów MS Office 2019.
Daje to łącznie 42 urządzenia komputerowe, co daje możliwość użyczenia w/w sprzętu 42 uczniom. Poza
tym, istnieje możliwość użyczenia sprzętu komputerowego, będącego do tej pory na wyposażeniu każdej ze
szkół. W związku z powyższym istnieje możliwość użyczenia kolejnych 60 urządzeń komputerowych.
Ponadto Gmina Warlubie została zakwalifikowana do udziału w programie rządowym "Zdalna Szkoła +",
który jest przeznaczony dla uczniów rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci w rodzinie). W ramach tego
programu organ prowadzący planuje zakup ok. 20 laptopów, w celu użyczenia ich uprawnionym uczniom.
2) Na terenie Gminy Warlubie znajdują się specjalistyczne pojemniki, do których mieszkańcy mogą
wrzucać odzież i obuwie dla osób potrzebujących. Ze względów lokalowych spełniających wymogi
Sanepidu nie ma możliwości wydzielenia pomieszczenia przeznaczonego na żywność.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie widzi możliości spełnienia postulatów
zawartych w petycji ze względu na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy spowodowane panującą
pandemią. Ponoszenie dodatkowych wydatków skutkowałoby powiększeniem deficytu budżetu, którego
sfinansowanie wymagałoby zaciagniecia pożyczki, kredytu lub emisji obligacji. Takie stanowisko Komisja
rekomendowala Radzie Gminy Warlubie.
W związku z powyższym Rada Gminy Warlubie przychyla się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji i podjęcie niniejszej uchwały uważa za zasadne.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak

Id: 3CA28361-C3D1-48C4-A9E9-0A325B683B4C. Projekt

Strona 1

