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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie  rozpatrzenia petycji złożonej 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 (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz  art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r . (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 31 maja 2020 r. (wpływ do tut. organu 01 czerwca 2020 r.) złożonej 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz po zapoznaniu się 
z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Miejska w Gogolinie 
w całości uznała petycję za bezzasadną. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do 
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie: 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 01 czerwca  2020 r. wpłynęła petycja złożona w interesie 
publicznym przez p. Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował 
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 03 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy 
petycji. Autor petycji wnosi o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez: 

1) „ dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci 
w danej Gminie [...] w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu 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) „utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie, oraz żywność dla osób 
potrzebujących. ” 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie § 90 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej 
w Gogolinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin zwróciła się o stanowisko do Burmistrza 
Gogolina, co do wnioskowanych w petycji żądań, a w szczególności możliwości prawnych, 
finansowych i organizacyjnych. W dniu 06 lipca 2020 r. na posiedzeniu Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji dokonała analizy stanu faktycznego i prawnego, zapoznała się z stanowiskiem Burmistrza 
Gogolina i co do wnioskowanych w petycji żądań ustaliła, że: 

1) brak jest podstawy prawnej umożliwiającej przekazanie rodzicom dofinansowania pieniężnego lub 
wsparcia rzeczowego w postaci tabletów. Jednak w trosce o rodziców mieszkających i wychowujących 
dzieci w Gminie Gogolin podjęto kroki zmierzające do ułatwienia zdalnej edukacji dzieci spowodowanej 
wprowadzeniem przepisów w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 poprzez pozyskanie środków w wysokości 124 691,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup laptopów dla 
uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Zakupiono laptopy 
i użyczono je uczniom i nauczycielom na okres edukacji zdalnej. W związku z powyższym zostały 
zaspokojone najpilniejsze potrzeby w zakresie udostępnienia nieodpłatnie sprzętu niezbędnego do realizacji 
nauczania zdalnego. Obowiązujące przepisy ustaw (kolejnych edycji tzw. tarczy antykryzysowej) oraz 
rozporządzenia określiły zasady dotyczące pobierania zasiłku i zwiększenia zasiłku dla rodziców 
pozostających z dziećmi w okresie zawieszenia zajęć w szkołach ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 
epidemicznego i stan epidemii. Nie istnieje potrzeba dodatkowych form wsparcia finansowego dla 
rodziców, gdyż rządowe rozwiązania w tym zakresie realizują postulaty wsparcia dla osób pozostających 
w domu w celu opieki nad dziećmi i niemogących podjąć pracy zarobkowej; 

2) w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego utworzono (w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gogolinie) pomieszczenia znajdujące się w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 3, 
pełniące funkcję magazynu, w których składowana jest odzież, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, sprzęt 
gospodarstwa domowego oraz żywność pozyskiwana przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
która jest rozdysponowana wśród osób potrzebujących. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając na względzie powyższe ustalenia uznała, że postulaty 
zawarte w rozpatrywanej  petycji należy rozpatrzeć negatywnie. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 1 czerwca 2020 r. wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym

przez p. Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r.

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował petycję do

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniach 03.06.2020r. i 06.07.2020r. odbyły się posiedzenia

przedmiotowej Komisji celem przeanalizowania złożonej petycji.

Komisja w trakcie prac rozpatrzyła żądania zawarte w petycji, przeanalizowała stosowne przepisy prawa

oraz stanowisko Burmistrza Gogolina w tej sprawie i jednogłośnie uznała petycję w całości za bezzasadną z

przyczyn ustalonych w załączniku do uchwały. W świetle przedstawionych w faktów Komisja Skarg,

Wniosków i Petycji rekomenduje podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały według

przedstawionego projektu.

Zgodnie z art. 4 ustawy o petycjach osoba składająca petycję wyraziła zgodę na ujawnienie danych

osobowych.
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