
UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 6 ustawy zdnia 1l lipca Ż0l4r. o petycjach (Dz.U.2018 poz. 870)
w związku z art. |6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.IJ 2020
poz.920), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

$1. Po rozpattzeniu peĘcji z dnia 31 maja 2020r. złoŻonej w interesie publicznym
dotyczącej zmiaty przepisów prawa miej scowego :

1) w odniesieniu do pkt.l ,,dofinansowanie pienięzne lub rzeczowe (tablety) rodziców
mieszkających i wychowujących swoje dziect w danej gminie/powiecie/ województwie w
zakresie edukacji ich dzieci, które zpowodu 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
przęrzucona na ich rodziców'' Rada Powiatu Żądaniauznaje zatiezasadne;
2) w odniesieniu do pkt 2 ,,utwotzenie miejsc i pomieszczen, gdzie moŻna zostawić odzież,
obuwie oraz Żywność dla osób potrzebujących'' Rada Powiatu uznaje się za niewłaściwą do
rozpatrzenia.

$2. Uzasadnienie do rozpattzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$3. Wykonanie uchwĄ powierza się Przewodniczącem[ Rady Powiatu
Nowodworskiego, zobowiązując do zawiadomienia wnoszącęgo petycję o sposobie jej
rozpatrzenia.

$4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY RADY POWIATU NowoDwoRKSIEGo
Nr...

zdnia...

W dniu 0I.06.2020r. do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, petycja ,,w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miej scowego" (pismo z dnia 3 I .05 .2020r.).

Stosownie do postanowień art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U.2020 poz.920) rada powiatu rozpatruje skargi nadziałarua
zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz peĘcje składane
przez obywateli; w tym celu powofuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady składania i
rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach doĘczących petycji
określa ustawa z drua 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018 poz.870). Przedmiotem
peĘcji, o czym stanowi art. 2 ust. 3 w/w ustawy, może byó w szczególności ządanie zlniany
przepisów prawa.

W petycji z drua 31 maja 2020 roku złoŻonej w interesie publicznym autor postuluje w
pkt' 7 _ ,,dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkajqcych i
wychowujqcych swoje dzieci w danej gminie/powiecie/ województwie w zalcresie edukacji ich
dzieci, które z powodu pandemii panujqcej w Polsce, a w tym panujqcym ograniczeniom liczby
miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogq uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, a
tym samym opieka, a ałłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców"
pkt.2 - ,,utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żWność
dla osób potrzebuj qcych''

odnośnie pkt. 1 Rada Powiatu uznaje żądanie zabezzasadne. Mając na uwadze obecną
sytuację szkolnictwa związaną Z wprowadzeniem stanu pandemii i brakiem możliwości
uczestniczenia przez uczniów w zajęciach stacjonarnych Powiat Nowodworski wystąpił i
otrzymał dofinansowanie na zakup laptopów w ramach programu ,,Zdalna szkoła''.
Zakupionychzostało 26laptopów i l tablet. Sprzętrozdysponowywanyjestpomiędzyplacówki
edukacyjne podległe Powiatowi Nowodworskiemu.

odnośnie pkt' Ż Rada Powiatu stwierdza, że nie ma podstawy prawnej do tworzenia
aktów prawa miejscowego w zakresie wskazanym w petycji. Natomiast możliwe jest tworzenie
takich miejsc na terenie budynków stanowiących własnośÓ powiatu, jednak w tym obszarze
właściwy jest Zarząd, jako organ uprawniony do gospodarowania mieniem, do którego Rada
Powiatu postanawia przekazać sprawę do rozpatrzenia i podjęcia decyzji.

Przewodni czący Komisj i
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/Mariusz Torbus


