UCHWAŁA NR XXV/258/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870)
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona dnia 1 czerwca 2020 roku petycja w przedmiocie zmiany przepisów prawa
miejscowego nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr XXV/258/2020
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 30 czerwca 2020 r.
Uzasadnienie
Dnia 01.06.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja dotycząca zmiany przepisów
prawa miejscowego, w tym o 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 oraz poprzez utworzenie miejsc
i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
Opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała petycję jako
nie zasługującą na uwzględnienie.
Po przeanalizowaniu petycji komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, iż, petycja winna być uznana
za negatywnie rozpatrzoną z uwagi na to, iż pierwszy z postulatów został spełniony. W maju br. Gmina
Głogówek przekazała szkołom komputery, które będą mogły być wypożyczane przez uczniów.
Członkowie Komisji zgodnie uznali, że na terenie Gminy Głogówek znajdują się kontenery, do których
można wkładać niepotrzebną odzież lub obuwie. Dodatkowo zauważyli, że o pomoc można zwracać się do
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszą o uznanie złożonej petycji za
nie zasługującą na uwzględnienie.
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