UCHWAŁA NR XIV/105/2020
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 29 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 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 31 maja 2020 r., złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego, nie uwzględnia się przedmiotowej petycji, z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kijewo Królewskie do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
petycja z dnia 31 maja 2020 r. z postulatami:
1) Dofinansowania 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 uczestniczyć w szkole lub przebywać w przedszkolu,
a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców;
2) Utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla

osób potrzebujących;”
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie
przekazał petycję Komisji Skarg Wniosków i Petycji w celu zajęcia stanowiska, które następnie
zostało przedstawione Radzie Gminy Kijewo Królewskie.
Rada Gminy Kijewo Królewskie rozpatrując przedmiotową petycję w pełni podziela
stanowisko zaprezentowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdzając, iż:
1. Szkoły zostały wyposażone w dodatkowy sprzęt zapewniający uczniom możliwość zdalnej
nauki. Wprowadzanie dalszych uregulowań w tym zakresie jest zbędne.
2. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kijewie Królewskim. Gmina Kijewo Królewskie jest gminą wiejską. Dzięki
prowadzonemu wywiadowi środowiskowemu Gmina Kijewo Królewskie jest w stanie zapewnić
pomoc potrzebującym mieszkańcom zamieszkującym na obszarze jednostki. Ponadto organizacje,
których zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym posiadają na terenie gminy kontenery, w
których mieszkańcy mogą pozostawiać odzież. Natomiast ze względów sanitarnych, jak również z
uwagi na panującą epidemię na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienie miejsc, w których
można zostawiać żywność jest niewskazane.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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