
w sprawie 

Uchwała Nr XV.118.2020 

Rady bminy Słubice 

z dnia 23 czerwca 2020 roku 

rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji, Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: 

Uznaje się, że petycja wniesiona w dniu 1 czerwca 2020 r. przez adwokat Renatę Sutor w 
sprawie postulatu zmian prawa miejscowego w zakresie uwzględnienia pomocy rodzicom w 
zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc zbierania rzeczy dla osób potrzebujących 
nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Słubice zobowiązując 
Przewodniczącego do doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem wnoszącemu petycję. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

i czący Rady 

enon Januszewski 



UZASADNIENIE 

Dnia 1 czerwca 2020 roku Pani adwokat Renata Sutor wniosła petycję do Wójta Gminy 
Słubice oraz Rady Gminy Słubice. W swoim wniosku - petycji wniesionej w interesie 
publicznym oraz w związku z istniejącą pandemią w Polsce, Wnioskodawczym postuluje o 
„zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez dofinansowanie pieniężne 
lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w danej 
Gminie ( . . . ) w zakresie edukacji ich dzieci" oraz „utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie 
można zostawiać odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących". 

Petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg Wniosków i Petycji, 
która, po zapoznaniu się z treścią petycji oraz odpowiedzią Wójta Gminy Słubice, w dniu 16 
czerwca 2020 r. uznała petycję za bezzasadną. 

Gmina Słubice w okresie zdalnej nauki dzieci i młodzieży spowodowanej pandemią 
COVID-19 przekazała do podległych jednostek oświatowych sprzęt komputerowy (laptopy) 
do realizacji przez uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Ponadto zostały pozyskane środki finansowe na zakup kolejnych laptopów wraz z 
oprogramowaniem przeznaczonych do zdalnej nauki w ramach programu „Zdalna Szkoła" 

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła I I w Słubicach 
pod nadzorem pedagog szkolnego Pani Małgorzaty Durma corocznie dokonują zbiórki 
odzieży i obuwia, które przekazują do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 
celem ich rozdysponowania wśród potrzebujących mieszkańców Gminy Słubice. 

W ramach akcji dla osób potrzebujących w sklepach na terenie gminy zbierana jest 
żywność. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach na podstawie umowy o 
współpracę w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydaje gotowe produkty żywnościowe 
potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Słubic. Istniejący na terenie Gminy Słubice 
Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Słubic i Okolic" której j Prezesem jest Pani Teresa 
Kowalska, współpracuje z Bankiem Żywności z siedzibą w Płocku i w ramach akcji 
świątecznych oraz innych okoliczności czynnie włącza się w zbiórkę żywności dla osób 
potrzebujących. 

Z uwagi na powyższe, w ślad za stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, należało 
uznać petycję za bezzasadną. A 

Sław 'mor, 
Januszewski 


