UCHWAŁA NR XX.160.2020
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 31 maja 2020 r. dotyczącej interesu publicznego w zakresie
przepisów prawa miejscowego uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym
nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Cichoń
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Załącznik do uchwały Nr XX.160.2020
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 czerwca 2020 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz
petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji.
Do Rady Miejskiej w Ujeździe w dniu 1 czerwca 2020r. wpłynęła petycja adw. Renaty Sutor złożona
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności 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 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
potrzebujących.

gdzie można

zostawić odzież, obuwie oraz żywność

dla osób

Na podstawie § 87 ust.1 i 2 Statutu Gminy Ujazd stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX.305.2018
Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe skierował petycję pismem do Przewodniczącej Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w zakresie opracowania stanowiska w tej sprawie. Dnia 4 czerwca 2020 roku przedmiotowa
Komisja zapoznała się z treścią petycji oraz wystosowała pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą
o zajęcie stanowiska w sprawie postulatów zawartych w petycji.
Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje stanowisko, które
odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji:
Ad. 1 Pomoc rzeczowa dla dzieci na terenie Gminy Ujazd jest realizowana przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w formie stypendiów szkolnych, w ramach której istnieje możliwość zakupienia tabletów, laptopów
lub komputera.
Ad. 2. Na terenie Gminy Ujazd istnieje możliwość pozostawienia odzieży, obuwia w dobrym stanie dla osób
potrzebujących w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu
z pracownikiem socjalnym, który pomaga w rozdysponowaniu tych rzeczy. Natomiast pomoc żywnościowa dla
osób potrzebujących realizowana jest w formie przystąpienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe do
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz ,, Nie marnuj jedzenia".
Ponadto na terenie Gminy Ujazd realizowane są Programy rządowe tj. Posiłek w szkole i w domu,
Świadczenie wychowawcze tzw. 500+, Dobry Start tzw. 300+, Karta Dużej Rodziny, Opolską Kartę Rodziny
i Seniora.
W czasie pandemii koronowirusa Ośrodek Pomocy Społecznej nie zaobserwował zwiększonego
zainteresowania pomocą.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż pomoc w formie rzeczowej w naszej gminie jest
realizowana w sposób wystarczający.
W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia
petycji.
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