
UCHWAŁA NR XX/169/20  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) w zw. z art. 9 ust.2 
i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.870) Rada Miasta i Gminy 
Czerniejewo uchwala, co następuję: 

§ 1. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła nie uwzględnić petycji Pani Renaty Sutor w sprawie 
zmiany przepisów prawa miejscowego. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/169/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

W dniu 1 czerwca 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo petycja złożona przez Panią
Renatę Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez:

1. dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje
dzieci w gminie w zakresie edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą się
uczyć w szkole lub przebywać w przedszkolu, a których edukacja została przerzucona na rodziców,

2. utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla
potrzebujących.

Petycja Pani Renaty Sutor została wstępnie rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta i Gminy Czerniejewo na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r.

Odnośnie pierwszego z postulatów petycji ustalono, iż pomimo ogłoszonego przez Ministra Zdrowia
w od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 szkoły są nadal zobowiązane do realizacji nauki, a dzieci
obowiązuje nadal obowiązek szkolny. Zgodnie z wytycznymi rządu nauka ta ma się odbywać na odległość,
za pomocą środków porozumiewania się na odległość (internet). Aby umożliwić realizację zdanych
lekcji od 1 kwietnia 2020 r. gminy i powiaty mogły ubiegać się o sfinansowanie zakupów tabletów
i laptopów oraz dostępu do internetu w ramach programu „Zdalna szkoła”. W związku z powyższym Gmina
Czerniejewo złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie i Gmina Czerniejewo pozyskała dla swoich placówek oświatowych 30 tabletów (Szkoła
Podstawowa w Czerniejewie) oraz 16 laptopów ze słuchawkami (Szkoła Podstawowa w Żydowie).

Po ogłoszeniu przez rząd kolejnego programu „Zdalna szkoła+” Gmina Czerniejewo pozyskała dla
swoich uczniów 20 laptopów ze słuchawkami, które trafiły do Szkoły Podstawowej w Czerniejewie oraz
15 laptopów wraz ze słuchawkami, które trafiły do Szkoły Podstawowej w Żydowie.

Wszystkie laptopy i tablety z obu programów były wyposażone w oprogramowanie operacyjne.

Ponadto w grudniu 2019 r. Gmina Czerniejewo pozyskała dla Szkoły Podstawowej w Żydowie
24 laptopy wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zdaniem dyrektorów placówek oświatowych, dostarczony przez rząd sprzęt komputerowy pokrywa
w tym zakresie zapotrzebowanie uczniów i nie ma potrzeby uruchamiania pomocy na poziomie samorządu
terytorialnego.

Odnośnie drugiego z postulatów, tj. utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież,
obuwie oraz żywność dla potrzebujących ustalono, iż takim miejscem na co dzień jest Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie. W gminie Czerniejewo utarła się praktyka, iż mieszkańcy
mogą pozostawić w ośrodku pomocy społecznej dla osób potrzebujący odzież, obuwie, żywność. Środki te
następnie są dystrybuowane przez pracowników socjalnych dla osób najbardziej potrzebujących. Ponadto,
najbardziej potrzebujący mieszkańcy mogą korzystać z pomocy rzeczowej i pieniężnej świadczonej przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie.

Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa również wiele organizacji pozarządowych, w tym
kościelnych, do których statutowych celów należy pomoc materialna najbardziej potrzebującym.

Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła nie uwzględnić petycji Pani
Renaty Sutor z dnia 1 czerwca 2020 r.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 18 sierpnia 2020 roku.
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