
UCHWAŁA NR XXI/116/2020 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez Panią Renatę Sutor oraz 
uwzględniając stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego, nie uwzględnia się zawartych w niej postulatów. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cisek do zawiadomienia osoby wnoszącej petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/116/2020 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 1 czerwca 2020 r. Pani adwokat Renata Sutor skierowała petycję do Rady Gminy Cisek w sprawie 
zmiany przepisów prawa miejscowego, w tym: 

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci 
w danej Gminie/Powiecie/Województwie 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. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), petycja 
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia 
stanowiska odnośnie zasadności petycji. 

W dniu 17 lipca 2020 r. Komisja wyraziła opinię negatywną dotyczącą petycji. 

W odniesieniu do punktu pierwszego petycji, co do dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) 
rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Województwie 
w zakresie edukacji ich dzieci nadmienia się, że Gmina Cisek skorzystała z zewnętrznych środków 
rządowych w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Zakupione laptopy rozdysponowano do szkół z terenu gminy. 

W związku z postulatem zawartym w pkt 2 dotyczącym utworzenia miejsc i pomieszczeń do składowania 
żywności i odzieży dla osób potrzebujących informuje się, że potrzeby mieszkańców Gminy w tym zakresie 
są na bieżąco zabezpieczane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku i nie ma potrzeby 
organizowania dodatkowej pomocy w postulowanej formie. 

W związku z powyższym Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym 
nie uwzględnia petycji.
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