UCHWAŁA NR XIV.119.2020
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 9 ust 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U
z 2018r. poz.870) Rada Gminy Wąsewo, uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 31 maja 2020 r. dotyczącej interesu publicznego w zakresie
przepisów prawa miejscowego uznaje ją za niezasadną i nie zasługującą na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuję się Przewodniczącego Rady Gminy Wąsewo do poinformowania osoby wnoszącej
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów
prawa miejscowego
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 09 lipca 2020 r. rozpatrzyła petycję skierowaną
do Rady Gminy Wąsewo w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, złożoną w dniu 31 maja 2020 r.
W wyniku dyskusji Komisja uznała, że żądania zamieszczone w pkt 1 i 2 są niezasadne
ze względu na brak podstawy prawnej umożliwiającej przekazanie rodzicom dofinansowania pieniężnego
lub wsparcia rzeczowego w postaci przekazania tabletów. Od momentu ogłoszenia przepisów dotyczących
realizacji nauczania w formie zdalnej (kształcenia na odległość), na podstawie upoważnień, dyrektorzy w
szkołach mieli możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego dla rodziców i uczniów. Gmina Wąsewo
wzięła udział w rządowym programie „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkołą +” w ramach którego zakupiła 31
laptopów wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 110tys. Wójt Gminy Wąsewo upoważnił dyrektorów
szkół do użyczenia tego sprzętu jako niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym zostały zaspokojone
najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie udostępnienia nieodpłatnie sprzętu niezbędnego do realizacji
nauczania zdalnego. Powszechnie obowiązujące przepisy ustaw (kolejnych edycji tzw. Tarczy
antykryzysowej) oraz rozporządzenia określiły zasady dotyczące pobierania zasiłku i zwiększenia zasiłku
dla rodziców pozostających z dziećmi w okresie zawieszenia zajęć w szkołach ze względu na ogłoszony
stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii. Rządowe rozwiązania w tym zakresie realizują postulaty
wsparcia dla osób pozostających w domu w celu opieki nad dziećmi i niemogących podjąć pracy
zarobkowej, w związku z czym nie istnieje potrzeba wprowadzania dodatkowych form wsparcia
finansowego dla rodziców. Ponadto brak jest podstaw prawnych do udzielenia tego typu wsparcia ze
środków budżetu gminy. W związku wprowadzeniem nauczania zdalnego (kształcenia metodami na
odległość) realizowanego przez nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli za nieuprawniony uznaje się
wyrażony pogląd o przerzuceniu na rodziców obowiązków związanych z edukacją dzieci. Lekcje
przygotowywane i realizowane są przez nauczycieli w sposób biorący pod uwagę ograniczenia wynikające
ze stanu epidemii, zasięgu i mocy połączeń internetowych, stopnia rozwoju i percepcji dzieci i młodzieży w
poszczególnych klasach, podstawy programowej z wykorzystaniem różnych metod kształcenia na odległość.
2.Mieszkańcy pragnący przekazać odzież lub obuwie mogą to zrobić oddając rzeczy
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wydaje żywność 201 podopiecznym którą pozyskuje poprzez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Rodzina” z Ostrowi Mazowieckiej. Dystrybucją żywności zajmuję się również Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie. Liczba osób jakim została przekazana
w ten sposób żywność to 221. W związku z tym można uznać, że potrzeby ludności w zakresie możliwości
przekazania rzeczy lub żywności potrzebującym są zaspokojone w wystarczającym stopniu. W
szczególności działania podejmowane przez GOPS realizują żądanie przedstawione w petycji.
Mają powyższe na uwadze, Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdza, że petycja jest niezasadna.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Piotr Piskowski
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