
UCHWAŁA NR XXII/122/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej przez Renatę Sutor w interesie publicznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
870) oraz § 26 i 28 ust. 3 Statutu Gminy Pionki stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy 
Pionki z dnia 22 lutego 2019 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 31 maja 2020 roku (wpływ do Rady 1 czerwca 2020 r.) złożoną przez 
Renatę Sutor w interesie publicznym, dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez: 

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci 
w Gminie Pionki 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. - uznaje się petycję za bezzasadną z przyczyn szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pionki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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Załącznik 
do uchwały Nr XXII/122/2020
Rady Gminy Pionki
z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2020 r. do Rady Gminy Pionki wpłynęła petycja złożona w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez:
1)  dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących 
swoje dzieci w Gminie Pionki 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.

Po analizie petycji, a w szczególności jej przedmiotu, Rada Gminy Pionki uznała,                        
iż w zakresie postulatów objętych petycją i dotyczących zmiany prawa miejscowego – na zasadzie                     
art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz                     
§ 26 i 28 ust. 3 Statutu Gminy Pionki stanowiącego załącznik do uchwały                                                                   
Nr V/27/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 22 lutego 2019 r., sprawę należy przekazać                                   
do wyjaśnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pionki, którego skutkiem winno 
być wydanie stosownej opinii.

Rada Gminy Pionki po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdza, co następuje:

Faktem jest, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono na mocy stosownych aktów 
wykonawczych stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku                                           
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Powyższa sytuacja niewątpliwie wpłynęła na działalność placówek oświatowych oraz 
wiążących się z tym problemów zarówno dla kadry zarządzającej, pracowników pedagogicznych                   
i niepedagogicznych, uczniów oraz ich rodziców, opiekunów.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, została ustanowiona możliwość realizacji m.in. zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Organ prowadzący korzystając z dostępnych mu rozwiązań finansowych i prawnych w 
sposób należyty zabezpieczył prawidłową realizację edukacji uczniów  szkół, która leży w sferze 
jego zadań ustawowych (własnych).

Przede wszystkim sprzęt niezbędny do nauki w postaci komputerów, w przypadku uczniów, 
którzy z różnych względów, w tym trudnej sytuacji życiowej i materialnej nie posiadali go – był i 
jest udostępniany na podstawie umowy użyczenia, która ze swej istoty ma charakter nieodpłatny i 
nie powoduje żadnych dodatkowych obciążeń po stronie rodziców (opiekunów) ucznia.

Forma ta pozwala zarazem bezkosztowo realizować przez uczniów zajęcia w formie zdalnej, 
a z drugiej strony po odpadnięciu przesłanki uzasadniającej korzystanie z tego rozwiązania przez 
ucznia (np. zakup własnego sprzętu, zakończenie nauki) umożliwienie udostępnienia ponownie 
choćby innemu uczniowi.  

W ocenie Rady Gminy Pionki przyjęty mechanizm pomocy w zakresie prowadzania zajęć 
edukacyjnych przy wykorzystaniu przez ucznia sprzętu na zasadach użyczenia – jest wystarczający    
i daje gwarancję uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Co więcej, nie można tracić z pola widzenia, iż dla rodzin, które borykają się z określonymi 
problemami, choćby finansowymi istnieje możliwość udzielenia stosownej pomocy                                           
za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który działa zarówno na wniosek osoby 
uprawnionej, jak i z urzędu. 

Radzie Gminy Pionki, wiadomym jest, iż w ramach swoich zadań Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej udziela na zasadach prawem przewidzianym różnorakiego wsparcia pieniężnego lub 
rzeczowego dla osób i rodzin tego potrzebujących. 
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Odnosząc się natomiast do kwestii podniesionej w pkt 2 petycji, podnieść również wypada,    
iż zadania w zakresie zapewnienia m.in. posiłku, niezbędnego ubrania są wykonywane na bieżąco 
przez Gminę Pionki za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako zadanie własne 
przewidziane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507                   
ze zm.). 

Na podstawie art. 15, 16 ust. 1-2 w zw. z art. 36 pkt 2 lit. j, k cytowanej powyżej ustawy, 
udzielenie świadczenia pomocy społecznej osobie uprawnionej następuje poprzez zapewnienie 
posiłku, niezbędnego ubrania. W niniejszej sprawie odniesiono się tylko częściowo do katalogu 
świadczeń, który w rzeczywistości jest znacznie szerszy i umożliwia niezbędną pomoc osobom jej 
potrzebującym.

Jednakże już tylko przykładowe wskazania ww. świadczeń, pozwalają na przyjęcie tezy, że 
nie ma uzasadnionej potrzeby podejmowania innych działań prawnych przez organ stanowiący 
gminy, który może regulować określone sprawy na podstawie i w granicach prawa. 

  Kwestie, o których uregulowanie wnosi autorka petycji w jej pkt 2, zostały w zasadzie 
zawarte w aktach rangi ustawowej, co czyni zbędnym, a nawet niedopuszczalnym ponowne ich 
regulowanie w aktach niższego rzędu, do jakich zalicza się uchwała Rady Gminy Pionki.

Marginalnie tylko wspomnieć trzeba, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.                                       
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) – Wójt Gminy Pionki, jako organ 
reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania nieruchomościami, 
w sytuacjach uzasadnionych potrzebami społecznymi oraz przy poszanowaniu obowiązujących 
przepisów prawa, będzie mógł podjąć stosowne decyzje m.in. dotyczące przeznaczenia 
pomieszczeń na określone cele.

Z tych wszystkich względów, Rada Gminy Pionki uznała, iż petycja nie zasługuje                               
na uwzględnienie. 
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