UCHWAŁA NR XX/134/2020
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego.
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Gminy Łysomice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa
miejscowego.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i zobowiązuje go do
poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Kożuchowski
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Załącznik
do uchwały Nr XX/134/2020
Rady Gminy Łysomice
z dnia 23 czerwca 2020 r.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) weszła w życie
6 września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób
postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym;
podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Do Rady Gminy Łysomice wpłynęła w dniu 31 maja 2020 r. petycja Pani Renaty Sutor
(wnioskodawczyni wyraziła zgodę na publikację danych osobowych) dotycząca zmiany
przepisów prawa miejscowego poprzez:
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.
Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Łysomice celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady
w sprawie jego rozstrzygnięcia. Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje petycje.
Na podstawie zebranych informacji od Skarbnika Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łysomicach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje
stanowisko, które odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji:
Ad. 1) Gmina Łysomice zakupiła 30 szt. laptopów (w tym 22 szt. z programu Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu). Całość zakupów opiewała na kwotę 115.056,06 zł, w tym ze
środków własnych gminy 45.059,98 zł. Dodatkowo Gmina przekazała z własnych zasobów
13 szt. laptopów. Obecnie Gmina zakupiła w ramach kolejnego wniosku z programu
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 17 szt. laptopów na kwotę 74.995,33 zł. Łącznie
do zdalnej nauki zostało przeznaczonych 60 szt. laptopów. Wszystkie laptopy zostały
przekazane w użyczenie.
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Ad. 2) Odzież oraz ubrania są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 19 i przekazywane na bieżąco
potrzebującym. W przypadku żywności można ją zostawiać w tzw. jadłodzielniach w Toruniu
przy ul. Zygmunta Działowskiego 34 (przy targowisku Manhattan boks nr 27), ul. Stanisława
Moniuszki 16/20 w Domu Studenckim nr 3 oraz przy ul. Ludwika Waryńskiego 19.
W związku z powyższym Rada Gminy Łysomice 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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Kadencja 2018-2023
XX Sesja Rady Gminy Łysomice
23 czerwca 2020 r., godz. 12.00
(sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)
PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
w dniu 23 czerwca 2020 r.
W sprawie : „rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
– projekt uchwały Nr XX/134/2020”
TYP GŁOSOWANIA

Jawne
imienne

DATA GŁOSOWANIA

23.06.2020 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

11

LICZBA OBECNYCH

11

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

4

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NAZWISKO I IMIĘ
Błaszkiewicz Marian
Borowiec Krzysztof
Chojna Marcin
Dembek Denis
Kamiński Kazimierz
Karasiewicz Czesław
Kęder Tomasz
Kożuchowski Robert
Lubomski Artur
Opałka – Wiśniewska Paulina
Polak Krystian
Pyrek Piotr
Wojda Roman
Zielińska Emilia
Zmarzły Anna

GŁOS
Nieobecny
Za
Za
Za
Nieobecny
Za
Nieobecny
Za
Nieobecny
Za
Za
Za
Za
Za
Za

