
 
 

UCHWAŁA Nr 9.2020 

Komisji Skarg, 

 Wniosków i Petycji 

Rady Gminy w Wilkowie 

 z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

 
w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w interesie publicznym w zakresie  zmiany 

przepisów prawa miejscowego 
 

 
 

 Na podstawie § 35 ust. 3 w związku z § 44c ust. 2 i 3 oraz § 44e Statutu Gminy Wilków 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3227) 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie uchwala,  co następuje: 

 

    § 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 31 maja 2020 r. (data wpływu 1 czerwca 2020 r.) 

wniesionej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego opiniuje, że petycja: 

- w zakresie  pkt. 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie 

pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących dzieci w danej gminie  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 

nie powinna zostać uwzględniona, z uwagi na korzystanie przez gminę z programu rządowego 

„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” i zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w tym zakresie, w tym 

potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych, poprzez zakup i przekazanie uczniom 45 szt. laptopów; 

- w zakresie pkt. 2 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc  

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących nie 

powinna zostać uwzględniona, ze względu na fakt, że miejsce, gdzie można zostawić odzież osobom 

potrzebującym od wielu lat funkcjonuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Wilkowie, a żywność, z uwagi na wymogi co do warunków jej przechowywania, przyjmowana  

i przekazywana jest doraźnie / akcyjnie. 

 

   § 2. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.  

 

                   Z up. 

      Przewodniczącego 

      Komisji  Skarg 

                   Wniosków i Petycji 

                   Rady Gminy w Wilkowie 

           

                 Edward Szulakowski  

 

 

                                  Członkowie Komisji: 

 

1. Zbigniew Błaszczyk           

2. Michał Piątek             

3. Tadeusz Szkudlarski          

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

 

     W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  

w Wilkowie ustaliła, co następuje: w dniu 1 czerwca 2020  r. wpłynęła do  Rady Gminy w Wilkowie 

petycja z dnia 31 maja 2020 r.  

Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania. 

     Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy           

w Wilkowie zapoznała się z treścią petycji, dokonała jej analizy i ustaliła, że petycja została wniesiona 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające: 

- w  zakresie pkt. 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie 

pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących dzieci w danej gminie   

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; 

- w zakresie pkt. 2 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc  

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących. 

     W toku postępowania Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Wilków i ustaliła,  

że obecnie nie przewiduje się zmiany przepisów prawa miejscowego w wyżej wymienionym zakresie 

ponieważ w ramach projektu rządowego „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” gmina zakupiła 45 szt. 

laptopów z przeznaczeniem do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 

Wilków, które zabezpieczyły niezbędne potrzeby uczniów. Laptopy zostały przekazane uczniom  

za pośrednictwem szkół.  Ponadto Komisja ustaliła, że zadania z zakresu pomocy osobom 

potrzebującym realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. W siedzibie 

GOPS od wielu lat znajduje się miejsce, gdzie można zostawić odzież osobom potrzebującym. 

Natomiast żywność, z uwagi na wymogi co do warunków jej przechowywania, przyjmowana  

i przekazywana jest doraźnie/akcyjnie. 

     W wyniku postępowania Komisja wyraziła opinię, że petycja: 

-  w zakresie pkt. 1 dotyczącego zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie 

pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących dzieci w danej gminie   

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 

nie powinna zostać uwzględniona, z uwagi na korzystanie przez gminę z programu rządowego 

„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” i zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w tym zakresie, w tym 

potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych, poprzez zakup i przekazanie uczniom 45 szt. laptopów; 

- w zakresie pkt. 2 dotyczącego  zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc  

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących  

nie powinna zostać uwzględniona, ze względu na fakt, że miejsce, gdzie można zostawić odzież 

osobom potrzebującym od wielu lat funkcjonuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wilkowie, a żywność, z uwagi na wymogi co do warunków jej przechowywania, przyjmowana  

i przekazywana jest doraźnie/akcyjnie. 

 

 

 

 



 

    Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Gminy  

w Wilkowie o nieuwzględnienie petycji w zakresie pkt. 1 i 2 z powodów określonych w uzasadnieniu 

do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Z up. 

      Przewodniczącego 

      Komisji  Skarg 

                   Wniosków i Petycji 

                   Rady Gminy w Wilkowie 

           

                 Edward Szulakowski  

 

                                                                          

 

 

                                                 Członkowie Komisji: 

 

1. Zbigniew Błaszczyk           

2. Michał Piątek       

3. Tadeusz Szkudlarski          


