
U C H W A Ł A  Nr 8/2020 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Gzy

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie opinii dotyczącej petycji

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 54 ust. 1 pkt. 3 oraz § 56 ust. 3 Statutu Gminy Gzy Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji

§ 1. Wydaje się pozytywną opinię w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie punktu 

2. petycji tj. utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla 

osób potrzebujących.

§ 2. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu:

1) Radzie Gminy Gzy,

2) Wójtowi Gminy Gzy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podjęła następującą uchwałę

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Karwacz



Uzasadnienie

Zgodnie z § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Gzy ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14741 ) do zadań 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy petycji.

Do Rady Gminy Gzy w dniu 1 czerwca 2020 r. wpłynęła petycja adw. Renaty Sutor złożona 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez:
1. 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 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;
2. Utworzenie miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 

potrzebujących.
Przewodniczący Rady Gminy Gzy skierował petycję pismem do Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w zakresie wydania opinii w tej sprawie.
Dnia 31 lipca 2020 roku przedmiotowa Komisja zapoznała się z treścią petycji oraz zapoznała się 

ze stanowiskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach w sprawie postulatów zawartych 
w petycji. Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje 
stanowisko, które odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji:
Ad. 1 Pomoc rzeczowa dla dzieci na terenie Gminy Gzy realizowana jest dzięki wsparciu programów 
rządowych, gdzie Gmina Gzy pozyskała laptopy dla dzieci i szkół w ramach programu „ Zdalna szkoła”, 
„Zdalna szkoła +” i „ Ja w Internecie”.
Ad. 2. Na terenie Gminy Gzy jest pomieszczenie, które wykorzystywane jest do przetrzymywania 
żywności z Banku Żywności w Ciechanowie realizowanego z programu operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa na lata 2014-2020 dla osób potrzebujących. Jest możliwość również pozostawienia 
odzieży, obuwia dla osób potrzebujących w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach 
w godzinach pracy ośrodka poniedziałek -  piątek w godz. 8.00-16.00.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż pomoc w formie rzeczowej w naszej gminie jest 
realizowana w sposób wystarczający.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała pozytywną opinię w sprawie petycji w interesie 
publicznym, jednakże zagadnienia wykazane w petycji nie są prawem miejscowym.

PRZEWODNICZĄCY

Wiesław Karwacz


