
UCHWAŁA NR XXII/221/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie petycji OR.152.3.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018, poz.870), uchwala się 
co następuje: 

§ 1. 1.  Po zapoznaniu się z petycją z dnia 1 czerwca 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, 
w szczególności poprzez: 

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci 
w danej 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; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących 
petycje 

᠆ uznaje się za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Uzasadnienie

1 czerwca 2020 roku do Rady Miejskiej w Wołczynie wpłynęła petycja w zakresie wprowadzenia zmiany
przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie przekazał w/w petycję do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która była przedmiotem na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2020 r. Członkowie
Komisji w oparciu o wyjaśnienia Burmistrza Wołczyna w sprawie postulatów uznali petycję za niezasadną.

W związku z zapobieganiem COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa, Minister Edukacji
Narodowej wydał już w marcu bieżącego roku regulacje prawne (rozporządzenia) dotyczące prowadzenie
kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z chwilą ogłoszenia regulacji
dotyczących realizacji nauczania w formie zdalnej (kształcenia na odległość), dyrektorzy mieli możliwość
wypożyczenia sprzętu komputerowego dla rodziców uczniów. Wszelkie wypożyczenia były realizowane
w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz wychowawcą danej klasy.

Gmina Wołczyn w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zakupiła
85 laptopów wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 144 585 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Burmistrz Wołczyna wydał dwa zarządzenia (nr 274/2020 z
dnia 08 maja 2020 r., nr 303/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.) w sprawie nieodpłatnego przekazania przenośnych
komputerów nabytych w ramach Programu Rządowego Cyfrowa Polska w celu realizacji przez ucznia lub
nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym zostały zaspokojone najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie udostępniania
nieodpłatnie sprzętu niezbędnego do realizacji nauczania zdalnego.

Powszechnie obowiązujące przepisy ustaw (tzw. tarczy antykryzysowej z uwag. zmian) oraz rozporządzenia
określiły zasady dotyczące pobierania zasiłku i zwiększania zasiłku dla rodziców pozostających z dziećmi w
okresie zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego
i stan epidemii.

Rządowe rozwiązania w tym zakresie realizują postulaty wsparcia dla osób pozostających w domu w celu
opieki nad dziećmi i niemogących podjąć pracy zarobkowej, w związku z czym nie istnieje potrzeba
dodatkowych form wsparcia finansowego dla rodziców. Ponadto brak jest podstaw do udzielenia tego typu
pomocy ze środków budżetu gminy Wołczyn.

Miejsce do zbiorki odzieży i obuwia jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie. Odnośnie żywności
dla osób potrzebujących - Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Stowarzyszeniem Ziemi Wołczyńskiej „Dwa
Serca” od 2015 roku pozyskuje żywność dla mieszkańców gminy z Banku Żywności w Opolu Oddział
w Luboszycach (w 2019 roku wydano ok. 49 ton żywności, z tej pomocy skorzystało 1009 osób). Ponadto
podobne akcje prowadzone są przez stowarzyszenia i organizacje społeczne działające na terenie gminy. Należy
uznać, że działania podejmowane w szczególności przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizują żądanie
przedstawione w petycji.

Ponadto stwierdzili, że załącznik pozostaje bez związku z żądaniami w petycji. Jednocześnie wyrazili
dezaprobatę wobec nadużywania przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, w celu
rozpowszechniania treści i materiałów niezwiązanych z żądaniem zawartym petycji.
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