
Uchwała Nr XIX/148/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 09 września 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 01 czerwca 2020 r petycja w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr XIX/148/2020 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 09 września 2020 r. 

 

Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 12 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu jest 

organem właściwym do rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor. Rada 

Powiatu Namysłowskiego uznaje, że złożona petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego nie zasługuje na uwzględnienie. 

Pismem z dnia 31 maja 2020 r. (data wpływu 01.06.2020 r.) Pani Renata Sutor zgłosiła 

postulat, aby m.in. Powiat Namysłowski dokonał zmian przepisów prawa w sprawie 

dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego rodziców mieszkających i wychowujących swoje 

dzieci w danym Powiecie 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. Drugi postulat dotyczył utworzenia miejsc 

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.  

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 05 sierpnia 2020 r. zajął stanowisko w sprawie 

petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  

o których mowa wyżej. Powiat Namysłowski jako jeden z pierwszych skorzystał z programu 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

i na początku maja za kwotę 79 810 zł, dokonał zakupu 27 laptopów wraz z oprogramowaniem. 

Laptopy zostały niezwłocznie przekazane potrzebującym uczniom i nauczycielom ze szkół 

średnich na terenie Powiatu Namysłowskiego. Ponadto w celu umożliwienia zdalnej edukacji 

dla uczniów nieposiadających komputera, szkoły udostępniły własny sprzęt komputerowy 

stanowiący wyposażenie pracowni. Ponadto sygnalizowany przez Panią Renatę Sutor problem 

ograniczenia liczby miejsc w szkołach i przedszkolach z powodu, którego opieka nad dziećmi 

zostałaby przerzucona na rodziców nie dotyczy ponadpodstawowego poziomu edukacji za 

który odpowiada powiat. 

Utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność 

dla osób potrzebujących w okresie pandemii niesie za sobą ryzyko rozprzestrzeniania się 

choroby covid - 19, oraz innych patogenów. Mając to na uwadze Powiat Namysłowski nie 

podejmie się ryzyka gromadzenia i dystrybucji takich środków. Należy też zauważyć, że stan 



pandemii nie przyczynił się w odróżnieniu do innych kataklizmów niszczących mienie 

obywateli jak np. powodzie lub pożary do zwiększenia zapotrzebowania na odzież czy obuwie. 

Powiat Namysłowski wspiera osoby potrzebujące poprzez udzielanie dotacji dla 

wyspecjalizowanej w tego typu działaniach instytucji jaką jest Bank Żywności, który zajmuje 

się dystrybucją produktów spożywczych na naszym terenie. W tym roku w budżecie powiatu 

przeznaczono na ten cel kwotę 3000 zł. 

 

Mając na względzie przeprowadzone w tej sprawie postępowania wyjaśniające, zebrany 

materiał oraz przyjęte wyjaśnienia Starosty Namysłowskiego Konrada Gęsiarza, Rada Powiatu 

Namysłowskiego uznaje petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego o których mowa wyżej za nie zasługującą na uwzględnienie.  

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

Pouczenie: 

Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy o petycjach „Podmiot właściwy do rozpatrzenia 

petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem 

petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub 

dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.” 

 


