Projekt
z dnia 23 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz
utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących)
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się,
co nastepuje:
§ 1. 1.
Po rozpoznaniu petycji Pani Renaty Sutor z dnia 1 czerwca 2020 r. złożonej w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe
(tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić
odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących) oraz po zapoznaniu sie z opinią Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji z dnia 16 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Leśnicy uznała petycję w całości za bezzasadną.
2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczacego Rady Miejskiej w Leśnicy do poinformowania podmiotu
wnoszacego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 czerwca 2020 roku wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor złożona
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dofinansowanie pieniężne lub
rzeczowe (tablety) rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie
można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących).
Zgodnie z zapisami statutu Gminy Leśnica petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym
dokonano analizy petycji i stosownych przepisów prawa.
W pkt 1. złożonej petycji, składająca wnioskuje o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez
„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
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”. Komisja stwierdziła, iż Gmina Leśnica uczestniczy obecnie jako
Grantobiorca w dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
oraz „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” skąd zostanie zakupionych łącznie
51 szt. laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, których Organem
Prowadzącym jest Gmina Leśnica. Zakupiony sprzęt wraz z obecnie posiadanym w placówkach, w pełni
zabezpieczy potrzeby uczniów oraz nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania w czasie pandemii.
W pkt. 2. złożonej petycji, składająca wnioskuje o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez
„utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób
potrzebujących”. Komisja stwierdziła, iż od 2015 roku na terenie trzech miejscowości tj. Leśnicy, Raszowej
oraz Zalesia Śląskiego są wyznaczone miejsca na łącznie 5 pojemników na odzież używaną. Pojemniki te są
obsługiwane przez Polski Czerwony Krzyż oddział Opole. Ponadto Związek Międzygminny „Czysty
Region” prowadził w Leśnicy akcję edukacyjną pn. „Wietrzenie Szafy” w ramach której mieszkańcy
Związku mogli przynosić i zabierać zbędną odzież i tekstylia dekoracyjne. Dodatkowo Komisja stwierdziła,
iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy na podstawie umowy z Bankiem Żywności w Opolu w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizuje zadanie polegające na dystrybucji artykułów spożywczych do
osób najbardziej potrzebujących w Gminie Leśnica.
W świetle przytoczonych argumentów, wobec faktu, iż Gmina Leśnica realizuje w całości wnioskowane
zagadnienia, Komisja nie udziela poparcia petycji.
Wobec powyższego Rada Miejska w Leśnicy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.
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