
UCHWAŁA NR XXVI/226/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się z petycją w interesie publicznym z dnia 31 maja 2020 r. zarejestrowaną pod numerem 
5524/2020 uznaje się ją za bezzasadną. 

§ 2.  

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/226/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/226/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Petycja zarejestrowana w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol pod numerem 5524/2020 dotycząca zmiany 
przepisów prawa miejscowego w zakresie pkt 1 poprzez dofinansowani pieniężne lub rzeczowe (tablety) dzieci, 
które z powodu pandemii panującej w Polsce nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola oraz w zakresie 
pkt. 2 poprzez utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież i żywność dla osób 
potrzebujących. Po przekazaniu do Rady Miejskiej w Koniecpolu została przesłana do Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji celem zajęcie stanowiska co do treści petycji. Komisja w przedmiocie pkt 1 po otrzymaniu 
informacji od Skarbnika Gminy w przygotowanym stanowisku potwierdziła, iż gmina dokonała w ramach 
projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia 
Zdalnego” zakupu laptopów. Ponadto z informacji wynika, że gmina podpisała kolejną umowę 
o dofinansowanie w ramach w/w projektu i gmina nie posiada zabezpieczenia środków finansowych własnych 
na zakup dodatkowych urządzeń. 

W przedmiocie pkt 2 z informacji uzyskanych od i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Koniecpolu, w przygotowanym stanowisku komisja potwierdziła, że na terenie gminy znajdują 
się pojemniki PCK, do których można oddawać odzież dla osób potrzebujących, w tym celu można również 
skontaktować się z pracownikami MGOPS. Mieszkańcy Gminy Koniecpol, którzy spełniają kryteria mogą 
skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji w zakresie 
pkt 1 i pkt 2 jako bezzasadnej.
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