
UCHWAŁA NR XX/164/2020 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie złożonej petycji 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Gminy Reńska Wieś 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 31 maja 2020 r. złożoną w interesie publicznym przez Renatę Sutor 
w zakresie przepisów prawa miejscowego Rada Gminy Reńska Wieś rozpatruje ją w całości negatywnie. 

2. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś do przesłania uchwały podmiotowi 
wnoszącemu petycję wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 się komisję skarg, wniosków
i petycji.

Do Rady Gminy Reńska Wieś w dniu 31 maja 2020r. wpłynęła petycja adw. Renaty Sutor złożona
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. W dniu 9 czerwca
2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym dokonano analizy
wyżej wymienionej petycji.

Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje
stanowisko, które odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji:
Ad. 1) Gmina Reńska Wieś na bieżąco monitoruje zapotrzebowanie szkół na pomoce dydaktyczne
wspierające zdalną edukację. Do dnia dzisiejszego 177 laptopów trafiło do domów dzieci, gdzie
zgłoszono takie zapotrzebowanie, w tym 100 laptopów ze szkolnych klasopracowni
komputerowych i 77 nowych zakupionych przez Gminę. Wszelkie zgłoszone potrzeby edukacyjne
na bieżąco są zaspokajane.
Ad. 2) Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi są w stałym kontakcie
z osobami potrzebującymi i na bieżąco zaspokajają ich bieżące potrzeby.

W związku z powyższym, Rada Gminy Reńska Wieś po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła negatywnie powyższą petycję.
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