
UCHWAŁA NR XX/147/20 
RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 29 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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) – Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.     Po rozpatrzeniu petycji nr RO.152.7.2020, wniesionej przez adwokata Renatę Sutor, Rada Gminy 
Łubniany nie uwzględnia petycji złożonej w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany do 
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

 
 

Ryszard Buchta 
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Załącznik do uchwały Nr XX/147/20 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

W dniu 01.06.2020r. do Urzędu Gminy w Łubnianach wpłynęła petycja złożona przez adwokat Panią 
Renatę Sutor. Petycja została wniesiona pocztą elektroniczną i tę formę    komunikacji   poprzez   adres  e-
mail   wskazała  wnosząca.    Jednocześnie  wyraziła  zgodę  na zamieszczenie jej danych osobowych na 
stronie internetowej. Petycję zarejestrowano pod numerem: RO.152.7.2020. 

  Jako organ właściwy do rozpatrzenia petycji , wnosząca wskazała Radę Gminy, dlatego 
przekazano petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łubniany. Analiza treści petycji 
oraz zakresu żądania, w tym zmiana przepisów prawa miejscowego, wskazuje organ stanowiący gminy, 
jako właściwy do jej rozpatrzenia. 

Wnosząca petycję działa w imieniu własnym, składa petycję w interesie publicznym oraz w związku 
z istniejącą pandemią w Polsce i postuluje o zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie: 

1) dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (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 po przeanalizowaniu treści wniesionej petycji, o treści 
zacytowanej powyżej, rekomenduje Radzie Gminy, aby jej nie uwzględniać i w tym zakresie sporządza 
projekt uchwały. 

Ad.1. Sytuacja dzieci i uczniów uczących się w szkołach i uczęszczających  do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Łubniany jest na bieżąco monitorowana. Wszystkie czynności 
podejmowane przez organ prowadzący szkoły i przedszkola w czasie ogłoszonej epidemii na terenie 
całego kraju, były i są zgodne z wytycznymi przekazywanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i służby sanitarne. Dodatkowo sposób postępowania omawia się na bieżąco z dyrektorami szkół 
i placówek oświatowych. 

Komisja stwierdza, iż w zakresie żądania nie występują żadne okoliczności faktyczne uzasadniające 
konieczność zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego, np. tabletów. Podobnie gdy chodzi 
o miejsca w placówkach gminnych. Od początku zawieszenia nauki szkolnej, czyli od dnia 13 marca 
2020r. a następnie uruchomienia nauki zdalnej na odległość potrzeby sprzętowe w tym zakresie były 
monitorowane i raportowane. Skutkiem czego Gmina Łubniany korzystając z ogólnopolskiego 
programu pn.: ZDALNA SZKOŁA, dofinansowanego środkami z EU, zakupiła 24 szt. komputerów 
mobilnych typu NOTEBOOK, za kwotę 60.000,- zł. Sprzęt został przekazany do szkół, aby uzupełnić 
braki wśród uczniów. Dodatkowo , w ramach drugiego naboru wniosków z tego samego programu, 
Gmina Łubniany zakupi sprzęt komputerowy typu NOTEBOOK-i za kwotę 55.000,- zł. 

Należy podkreślić , iż pozyskano także nieodpłatnie 39 komputerów typu NOTEBOOK wraz 
z mobilnym internetem z fundacji Orange, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży o najtrudniejszej 
sytuacji materialnej. Powyższe zabezpiecza potrzeby w omawianym zakresie. 

W ramach jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łubniany nie występuje zjawisko 
braku miejsc w szkołach i przedszkolach w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez służby 
sanitarne. Nie występują też żadne inne okoliczności ograniczające miejsca dla dzieci i ich rodziców 
zainteresowanych korzystaniem z zajęć na terenie szkół i przedszkoli. 

Ad.2. Potrzeby w tym zakresie zabezpiecza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz CARITAS 
Diecezji Opolskiej. Komisja rekomenduje nie uwzględnianie petycji w tym zakresie, z uwagi na małą 
efektywność ewentualnych działań, jak również funkcjonowanie wyspecjalizowanych służb na terenie 
gminy. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Rada Gminy Łubniany 
postanawia jak w § 1.
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