UCHWAŁA NR XXVII/457/2020
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym
(Dz.U.2020, poz. 713), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.,
o petycjach (Dz.U.2018, poz. 870) uchwala się co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 1 czerwca 2020 r. petycja z dnia 31 maja 2020 r. dotycząca
zmiany przepisów prawa miejscowego, nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu.
§ 2. O sposobie załatwienie petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Krystyna Semba
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/457/2020
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu petycji podjęła decyzję o jej rozpoznaniu.
Podczas obrad Komisja procedowała petycję Pani która domaga się podjęcia działań w zakresie
wyposażenia uczących się dzieci w sprzęt komputerowy oraz utworzenia punktów dzielenia się
odzieżą i żywnością.
Komisja po dogłębnej analizie problemu oraz po zbadania stanu faktycznego podjęła decyzję iż
petycja nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na fakt iż:
1. W zakresie dotyczącym zakupu sprzętu komputerowego: Gmina otrzymała wsparcie z
programów rządowych na zakup sprzętu, który już trafił do dzieci. Dodatkowo Radni Gminy –
członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji na początku pandemii zorganizowali akcję w której
uczestniczyli mieszkańcy oraz firmy z terenu gminy i udzielono wsparcia uczniom potrzebującym
sprzęt komputerowy. Na ten moment nie odnotowano dalszych potrzeb. Natomiast jeśli problem
by się pojawił Radni podejmą stosowne kroki.
2. W zakresie utworzenia punktów dzielenia się żywnością i odzieżą: Obecnie w miejscowości
Przeźmierowo pilotażowo zostanie uruchomiony punkt wymieniony w petycji. Na kanwie tego
przypadku Radni podejmą decyzję o dalszych działaniach i ewentualnego rozszerzania projektu.
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