
UCHWAŁA NR XXIII/216/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 24 sierpnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz.713) oraz art.9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870), Rada 
Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji  z dnia 25 czerwca 2020r. w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie, uznaje petycję za nieuzasadnioną, z przyczyn zawartych w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2020 r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła petycja w interesie publicznym

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Powyższa petycja została przekazana przez Radę Miejską w Ozimku zgodnie z

kompetencją do właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku. W

ramach prac komisja pismem SO.RM.152.3.2020 z dnia 29.06.2020r. wystąpiła o ustosunkowanie

się do petycji przez Burmistrza Ozimka.

W dniu 08.07.2020r. pismem S.0012.1.2020 Burmistrz Ozimka przedstawił swoje

stanowisko, wskazując iż gmina Ozimek w ramach swoich zadań pośrednio lub bezpośrednio

realizuje postulaty zawarte w w/w petycji. W swoim piśmie Burmistrz wskazał, iż Gmina Ozimek

złożyła dwa wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie zakupu laptopów do

zdalnej nauki w ramach edycji Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+. Złożenie przedmiotowych

wniosków było poprzedzone dogłębną analizą potrzeb w tym zakresie we wszystkich placówkach

naszej gminy. Zakupione w ramach dwóch edycji laptopy - 53 sztuki zostały dostarczone uczniom,

którzy nie mają sprzętu, aby odrabiać lekcje w trybie online.

O pieniądze mogła się ubiegać każda gmina, składając elektroniczny wniosek do Centrum

Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Złożenie wniosku gwarantowało wypłatę środków

potrzebnych na zakup sprzętu - laptopów czy tabletów. Kwota, jaką gminy mogły dostać, wynosiła

od 35 tys. do 100 tys. zł w zależności od liczby uczniów na terenie danej gminy.

Z wyliczeń ministerstwa wynikło, że gmina Ozimek może otrzymać 70 .000,00. zł. w I edycji i

55.000,00 zł w drugiej edycji. Za te kwoty zostały zakupione 53 laptopy, które zostały przekazane

na własność szkół. Zakupiony sprzęt, po podpisaniu umowy użyczenia ze szkołą, został

wypożyczony najbardziej potrzebującym uczniom na czas nauki w domu skorzystały na tym 53

rodziny. Na dzień dzisiejszy najbardziej potrzebujące osoby zostały zaopatrzone w sprzęt do nauki

online, a po jej zakończeniu sprzęt będzie służył szkołom do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Ponadto Burmistrz Ozimka zwraca uwagę na to, iż od 1.04.2016 realizowany jest w Polsce

program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez

comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie, w wysokości 500 złotych.

Odbiorcami świadczeń w ramach programu są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka

(biologicznego lub adoptowanego). Świadczenie na jedno dziecko wynosi 500 zł i nie podlega ono

opodatkowaniu. Z informacji uzyskanych od dyrektorów placówek oświatowych wszystkie dzieci
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na terenie Gminy posiadały możliwość nauki online w czasie epidemii. Odnośnie drugiej części

petycji Burmistrz wskazuje, iż w okresie pandemii ludzie potrzebujący byli i są pod szczególnym

nadzorem Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, jak i Sztabu Kryzysowego w

Ozimku. Osobom potrzebującym dostarczane były zakupy do domu. W jego ocenie, w czasie

pandemii, nie jest właściwe tworzenie miejsca do składowania żywności i ubrań dla

potrzebujących. Ciężko jest zidentyfikować stan zdrowia darczyńcy, a ewentualne zakażenie

poprzez odzież, opakowanie jedzenia, może niesłusznie pociągnąć do odpowiedzialności, czy też

obciążyć pracowników obsługujących taki punkt. Potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej

zabezpieczane są indywidualnie przez służby pomocy społecznej w naszej gminie.

Reasumując w ramach swoich zadań pośrednio lub bezpośrednio realizuje postulaty zawarte

w ww. petycji. Szkoły, dla których gmina Ozimek jest organem prowadzącym wypożyczały

uczniom niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji sprzęt elektroniczny. Dodatkowo gmina

zakupiła w ramach Programu Polska Cyfrowa 53 laptopy wraz ze słuchawkami i mikrofonami,

które również przekazane zostały uczniom. Obecnie trwa finalizacja umowy pomiędzy gminą

Ozimek a Bankiem Żywności w Opolu, dzięki czemu dodatkowa pomoc żywnościowa udzielana

będzie osobom potrzebującym. Samorząd gminny współpracuje również z innymi organizacjami i

instytucjami, które zajmują się zbiórką np. odzieży. Nie ma więc potrzeby wprowadzania nowych

rozwiązań prawnych w tym zakresie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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