
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXIV/137/2020 

RADY GMINY BĄDKOWO 

 z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie uznania petycji za bezzasadną 

 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.
1
) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 

o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Gminy Bądkowo uchwała, co następuje: 

§1. Uznaje się wniesioną w dniu 1.06.2020r. przez Panią R.S. petycję w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego za bezzasadną. 

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

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dz.U. z 2020 r., poz. 1378. 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIV/137/2020 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

W dniu 01.06.2020r. do kancelarii Urzędu Gminy w Bądkowie wpłynęła petycja złożona 

przez Panią R.S w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego a 

w szczególności poprzez : 

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i 

wychowujących swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Województwie 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 została 

przerzucona na ich rodziców. 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność 

dla osób potrzebujących. 

Przewodnicząca Rady Gminy zgodnie z art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.716 ze zm.) przekazała w/w petycję do 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Bądkowo celem rozpatrzenia . 

 Na posiedzeniu w dniu 13.10.2020r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się 

z treścią petycji jak również zasięgnęła informacji od osób kompetentnych w danym zakresie 

działania i dokonała szczegółowej analizy przedmiotowej petycji, po której stwierdziła, co 

następuje:  

Ad. 1  

 Pomoc rzeczowa na terenie Gminy Bądkowo jest realizowana przez Urząd w formie 

przekazania lub udostępnienia dzieciom potrzebującym urządzeń do nauki zdalnej, co 

pozwala na skorzystanie z metod i technik kształcenia na odległość. Jest to równorzędne z 

tym, iż rodzice dzieci otrzymują pomoc rzeczową. Gmina skorzystała dwukrotnie z Programu 

Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020: 



* ZDALNA SZKOLA + dzięki czemu otrzymała dofinansowanie w wysokości 54 960 zł, 

kwota ta została przekazana na zakup sprzętu komputerowego między innymi 21 laptopów, 

15 zestawów słuchawek nausznych oraz 15 kamer internetowych 

* ZDALNA SZKOŁA, dzięki otrzymanej kwocie 59 850 zł, zakupiono 27 laptopów oraz 36 

zestawów słuchawek. 

Zakupiony sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Bądkowie na ręce dyrektora placówki do rozdysponowania między potrzebujących uczniów                 

i nauczycieli nie posiadających odpowiedniego sprzętu do zdalnego nauczania. 

Ad. 2 

 Na terenie Gminy Bądkowo istnieje możliwość pozostawienia odzieży, obuwia oraz 

żywności w siedzibie Stowarzyszenia Kujawska Sekcja Ratownicza w Jaranowie Dużym, 

gdzie znajduje się magazyn pomocy humanitarnej. 

 Kujawska Sekcja Ratownicza zajmuje się również dystrybucją artykułów 

spożywczych w ramach programu POPŻ na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu 

Pomocy. W/w Stowarzyszenie współpracuję z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej co 

jest jednoznaczne z tym, iż Gmina posiada miejsce w którym można pozostawić w/w rzeczy 

bądź artykuły spożywcze i nie jest zobowiązana do utworzenia takiego miejsca. 

 Ponadto na terenie Gminy Bądkowo realizowane są Programy Rządowe, tj: 

Świadczenie Wychowawcze 500 +, Dobry Start 300+, Karta Dużej Rodziny i wiele innych.  

 Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, że pomoc w formie rzeczowej w 

Gminie Bądkowo jest realizowana w sposób wystarczający. 

 Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Bądkowo uznała petycję jako niezasadną. 

Po zapoznaniu się z powyższymi  Rada Gminy Bądkowo w pełni podziela stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały w zaproponowanym 

kształcie. 

 


