Uchwała Nr 316/XXXI/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za bezprzedmiotową petycję Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 r. w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki do zawiadomienia wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Wojciech Zarzycki

Załącznik do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie zmiany przepisów prawa
miejscowego

W dniu 31 maja 2020 roku do Rady Miasta Ostrołęki wpłynęła petycja złożona przez Panią
adwokat Renatę Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego w szczególności:
1) dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców mieszkających
i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Województwie 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;
2) utworzenia miejsc i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność
dla osób potrzebujących.
Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji.
Artykuł 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
stanowi, iż petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest
rozpatrywana przez ten organ, natomiast art. 13 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy stanowi,
że podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej
załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Mając na uwadze powyższe przepisy, petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrołęki w dniu 27 sierpnia 2020 roku.
Na podstawie zebranych informacji i wyjaśnień przekazanych przez Prezydenta Miasta
Ostrołęki, Komisja uznała, iż wnioskowana zmiana przepisów prawa miejscowego jest
bezprzedmiotowa, ponieważ postulaty w niej zawarte są już realizowane przez Miasto
Ostrołęka.
Miasto Ostrołęka realizuje pomoc nauczycielom i uczniom oraz mieszkańcom miasta
w oparciu o istniejące przepisy Prawa oświatowego, Kartę Nauczyciela, ustawę o pomocy
społecznej oraz akty wykonawcze do wymienionych ustaw. W celu wsparcia zdalnego
nauczania Miasto przystąpiło do realizacji następujących programów:

- „Zdalna szkoła” w ramach tego projektu zostały zakupione i przekazane do szkół, 32 laptopy
wraz z oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym, myszkami komputerowymi
i słuchawkami oraz 5 modemów,
- „Zdalna szkoła +” w ramach tego projektu zakupionych zostanie 50 laptopów wraz
z oprogramowaniem biurowym oraz antywirusowym, 50 słuchawek, 50 myszek
komputerowych oraz 24 modemy.
Miasto Ostrołęka jest również uczestnikiem „Mazowieckiego programu przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", który jest dedykowany zakupowi m.in.
komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych. Do tego projektu
przystąpiły 3 szkoły, a wsparciem zostaną objęci uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, uczniowie nieposiadający warunków
technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, czyli nieposiadający dostępu
do internetu.
Dyrektorzy szkół otrzymali upoważnienia do wypożyczania tego sprzętu uczniom
i nauczycielom, którzy go potrzebują. Ponadto zobligowano dyrektorów szkół do
przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz udzielono im
pomocy w zaopatrzeniu pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej pracowników,
czyli: jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, fartuchy. Zakupiono i przekazano do szkół
i przedszkoli termometry oraz ozonatory.
Sprawy związane z odzieżą, żywnością są realizowane poprzez jednostkę organizacyjną
miasta – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który zabezpiecza i nadzoruje ilość żywności oraz
ubrań, którą można przekazywać do Noclegowni Ostrołęka. Pomoc społeczna jest instytucją
polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż pomoc w formie rzeczowej w Mieście
Ostrołęka jest realizowana w sposób wystarczający.
Mając na uwadze powyższe fakty, Rada Miast Ostrołęki uznaje podjęcie niniejszej
uchwały za zasadne.

