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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 
dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (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 

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

§ 1.  Po rozpatrzeniu petycji z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 
poprzez dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (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 postanawia nie uwzględniać postulatów zawartych w petycji. 

§ 2.   Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie 
jej załatwienia. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy w Świerczowie wpłynęła petycja Pani R. S. w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (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. Petycja została przekazana
Przewodniczącemu Rady Gminy Świerczów. Zgodnie ze Statutem Gminy Świerczów petycja trafiła pod
obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów celem jej rozpatrzenia oraz
przedstawienia Przewodniczącemu Rady Gminy opinii w sprawie, której petycja dotyczy.

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. po przeanalizowaniu treści petycji i po
uzyskaniu wyjaśnień od Pani Wójt i Pani Sekretarz uznali, że w Gminie Świerczów są realizowane
programy mające na celu pomoc uczniom i rodzicom w zakresie edukacji podczas pandemii, a szkoły są
wyposażone i na bieżąco wyposażane w sprzęt komputerowy. Komisja opiniuje petycję negatywnie
i wnioskuje o nieuwzględnienie postulatów zawartych w petycji.

Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Świerczów postanawia jak w § 1 uchwały.
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