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z dnia 23 września 2020 r. 
Zatwierdzony przez...........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

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

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020r. 
poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) uchwala się 
co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 31 maja 2020r. oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje petycję za 
nieuzasadnioną, z przyczyn zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r .............

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

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

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z treścią petycji 
z dnia 31 maja 2020r. oraz informacjami przekazanymi do Burmistrza Zdzieszowic przedłożonymi przez 
Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach oraz Kierownika Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach stwierdza, że Gmina Zdzieszowice podejmuje 
konieczne działania w zakresie postulatów wnoszonych w petycji i wnosi do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
0 uznanie petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego za nieuzasadnioną.

W sprawie dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców mieszkających
1 wychowujących swoje dzieci wdanej 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 informuję iż od momentu ogłoszenia przepisów dotyczących realizacji nauczania 
w formie zdalnej dyrektorzy w szkołach mieli możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptopów) dla 
rodziców uczniów. Gmina Zdzieszowice uczestniczy w projekcie grantowym Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 -  powszechny dostęp do szybkiego intemetu „Zdalna Szkoła”. Z pierwszej edycji projektu 
zakupiono sprzęt komputerowy w postaci 41 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów o wartości 69600 zł, 
natomiast w drugiej edycji zakupiono sprzęt komputerowy w postaci 31 laptopów o wartości 55000 zł.

W kwestii utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 
potrzebujących wyjaśniam, iż zgodnie z planowaną zmianą siedziby Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zdzieszowicach w której zaplanowane są pomieszczenia magazynowe będzie możliwość 
składowania w/w rzeczy i produktów.

W związku z powyższym Rada Miejska w Zdzieszowicach postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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