
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR .../XXVI/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 2018 poz. 870) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 31 maja 2020 r., wniesionej przez Panią Renatę Sutor  

„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 dzieci została przerzucona na ich rodziców; 

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

dla osób potrzebujących”. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żabia Wola. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

Uzasadnienie 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 31 maja 2020 r. wpłynęła petycja, skierowana  

do Rady Gminy Żabia Wola, przez Panią Renatę Sutor. Przedmiotem petycji wniesionej w interesie 

publicznym jest wniosek o zmianę przepisów prawa miejscowego 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 dzieci 

została przerzucona na ich rodziców; 

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

dla osób potrzebujących”. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

petycja może być m.in. złożona w interesie publicznym, zaś przedmiotem petycji może  

być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w 

sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 

ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja złożona do organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.  

Zgodnie z art. 18b. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  

oraz § 89a. Statutu Gminy Żabia Wola stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 września 2016 r., poz. 8420 ze zm.) rozpatrzeniem skierowanych  

do Rady petycji zajmuje się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Po analizie treści wystąpienia oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami w przedmiotowej sprawie 

przedstawionymi przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych ustalono, co następuje: 

1) W zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola  

w tablety, zostały podjęte następujące działania:  

a) uczniowie, którzy zgłosili pilne potrzeby otrzymali sprzęt z zasobów szkolnych;  

b) obecnie w realizacji jest zakup 50 tabletów w ramach programu „Zdalna szkoła” (kwota 70 000 zł);  

c) pracownicy Urzędu Gminy Żabia Wola przygotowują również wniosek o wsparcie na zakup sprzętu  

w ramach programu „Zdalna szkoła+” (możliwe wsparcie to 55 000 zł.) 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach pomocy pozafinansowej, od wielu lat 

prowadzi stałą zbiórkę odzieży, pościeli i obuwia. Pośredniczy również w przekazywaniu Mieszkańcom mebli  

i sprzętu gospodarstwa domowego.  

Ponadto w celu zapobiegania marnowaniu żywności, z inicjatywy grupy Mieszkańców Gminy Żabia Wola 

w 2019 r. została uruchomiona „Społeczna Lodówka”. W ramach jej funkcjonowania jest możliwość 

przekazywania żywności na rzecz osób potrzebujących. 



 

Dofinansowanie na realizację Projektu „Stop marnowaniu jedzenia - Społeczna Lodówka” pozyskano  

w ramach projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” realizowanego przez Stowarzyszenie 

Europa i My, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie SOKiAL w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

W ocenie Rady Gminy Żabia Wola, w obliczu wzmożonych wydatków na oświatę (zmiana sposobu 

naliczenia subwencji, podwyżki dla nauczycieli), nie jest zasadne podejmowanie zmian prawa miejscowego  

i wyposażanie wszystkich uczniów w tablety. Potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej są natomiast 

zabezpieczane przez działania GOPS w Żabiej Woli. 

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Żabia Wola nie znajduje podstaw do podjęcia działań mających na celu 

uwzględnienie petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor wnoszącej o: 

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 dzieci 

została przerzucona na ich rodziców; 

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

dla osób potrzebujących. 

 

 


