UCHWAŁA NR XVII/163/2020
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor wniesionej dnia 31 maja 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust 1 ustawy o petycjach z
dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się petycję Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 r. za bezprzedmiotową
z uwagi na wcześniejsze uregulowanie przez gminę kwestii objętych petycją.
§ 2. Rada Gminy Czernikowo powierza Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo
obowiązek poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Czernikowo.

UZASADNIENIE
Rada Gminy Czernikowo uznaje za bezprzedmiotową petycję Pani Renaty Sutor, która
wpłynęła w dniu 31 maja 2020 r. do Rady Gminy Czernikowo w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego, a w szczególności poprzez dofinansowanie pieniężne łub rzeczowe
(tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci, które z powodu pandemii
panującej w Polsce, a w tym samym panującym ograniczeniom liczby miejsc w szkołach
i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu, opieka,
a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców oraz utworzenia miejsc
i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
Petycja była punktem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czernikowo dn.
17.06.2020 r. Gmina Czernikowo w ramach projektu „Zdalna szkoła*” (działanie
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) dokonała refundacji kosztów
zakupionego sprzętu oraz zakupu kolejnego sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy
dzięki temu otrzymali możliwość kontynuowania realizacji podstawy programowej
w warunkach domowych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach projektu „Zdalna
szkoła” oraz „Zdalna szkoła*” Gmina Czernikowo zakupiła łącznie 54 laptopy wraz
z pozostałym sprzętem na kwotę około 165 000,00 zł. Na terenie Gminy Czernikowo istnieje
od 2018 roku jadłodzielnia, skąd potrzebujący mogą pobierać żywność. Odzież można
zostawiać w wyznaczonych pojemnikach PCK.
Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy Czernikowo postanawia uznać petycję za
bezprzedmiotową.

