
UCHWAŁA NR XXII/302/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
dotyczącej dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców mieszkających 

i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można 
zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących 

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), art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz  w zw. z § 47 Statutu Gminy Lubicz stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 
Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
poz. 4714) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Po przeanalizowaniu wniosków zawartych  w petycji z dnia 31 maja 2020 r. (data wpływu 
2 czerwca 2020 r.) dotyczących: 

1) „dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje 
dzieci w gminie Lubicz 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 się  uczyć 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” Rada Gminy Lubicz nie stwierdziła potrzeby dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego 
(tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz w zakresie edukacji ich 
dzieci oraz nie stwierdziła potrzeby utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, 
obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób określony w art. 63 ust. 1 statutu Gminy Lubicz.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła petycja Pani adwokat Renaty Sutor. Petycja
ta, jak uzasadniono w treści, jest złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego.
Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lubicz po przeanalizowaniu treści petycji oraz informacji
udzielonych przez p. dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu oraz p. kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu stwierdziła, co następuje:

1. Gmina Lubicz zakupiła w ramach dwóch rządowych programów: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna
szkoła+” komputery dla uczniów z terenu gminy Lubicz, będących uczniami szkół prowadzonych
przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego jaką jest gmina.
W ramach tych programów dokonano również zakupu modemów umożliwiających zdalny dostęp
do Internetu.

ilość komputerów kwota nazwa programu

komputery 1.0 48 86 352,00
Program "Zdalna szkoła"

internet 1.0 18 2 339,82

komputery 3.0 42 105 000,00
Program "Zdalna szkoła +"

internet 3.0 21 2 415,00

RAZEM 196 106,82 DWA PROGRAMY RZĄDOWE

Na chwilę obecną poczynione zakupy zaspokoiły zapotrzebowanie w zakresie zdalnej edukacji
dzieci, które z powodu pandemii nie uczęszczają do szkół.

2. Gmina Lubicz wspiera potrzebujących mieszkańców za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuję się także pośrednictwem
w przekazywaniu osobom potrzebującym odzieży, obuwia czy także żywności jako pomocy
w naturze. Każdorazowo osoby chcące przekazać pomoc w naturze mogą kontaktować się
z pracownikami socjalnymi ośrodka. Pracownicy socjalni, po uzyskaniu deklaracji od darczyńcy o
chęci udzielenia pomocy, wskazują osoby potrzebujące bądź sami odbierają rzeczy i przekazują
konkretnym potrzebującym.
Należy również podkreślić, że zbiórką odzieży dla potrzebujących zajmują się także organizacje
pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Lubicz uznała, że nie ma obecnie dodatkowej potrzeby
utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można by zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób
potrzebujących.

Wobec powyższego, Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lubicz po przeanalizowaniu treści
petycji i wyjaśnień w jej przedmiocie, na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. stwierdziła, iż nie widzi
potrzeby zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego
(tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc
i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
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