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Uchwała nr 173/XXXIII/2020  

Rady Gminy Staroźreby 

z dnia 7 września 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku,  

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2020 roku, pozycja 713 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 roku, pozycja 870 z 

późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Staroźreby, po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez adwokata Renatę 

Sutor z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, postanawia w całości nie uwzględnić wniesionej petycji. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby do zawiadomienia osoby 

wnoszącej petycję o jej rozpatrzeniu wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 173/XXXIII/2020 

Rady Gminy Staroźreby z dnia 7 września 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 31 maja 2020 roku (data wpływu petycji do Rady Gminy Staroźreby – 1.06.2020 

r.) Adwokat Renata Sutor wystąpiła w interesie publicznym do Rady Gminy Staroźreby  

z petycją w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Rada Gminy Staroźreby  

po zapoznaniu się z treścią petycji i stanowiskiem Komisji ds. skarg, wniosków i petycji z dnia 

1.07.2020 roku oraz informacją przekazaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, postanawia w całości nie uwzględnić wniesionej petycji. Rada Gminy  

po zapoznaniu się z sytuacja na terenie Gminy Staroźreby stwierdza, co następuje: 

1.Dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe rodziców oraz dzieci na terenie Gminy Staroźreby 

jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach w formie: 

– Pomoc materialna, o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolne)  

w ramach której istnieje możliwość m.in. zakupienia: tabletów, laptopów, komputera. 

–  Świadczenie wychowawcze (500+)  którego, ustawowym celem jest pokrycie 

wydatków związanych z wychowaniem dziecka. 

– Świadczenie „ Dobry start” (300+) które, przysługuje w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego. 

Ponadto Gmina Staroźreby złożyła wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego typu laptop do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 

Szkoła +” Otrzymane w ramach projektu dofinansowanie samorząd przeznaczył na zakup 

w/w sprzętu umożliwiającego zdalną naukę. Zakupiono łącznie 51 sztuk laptopów, które 

przekazano Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Staroźreby. Następnie,  

po rozpatrzeniu wniosków rodziców przez Dyrektorów tych Szkół,  laptopy zostały 

przekazane z przeznaczeniem do zdalnej nauki dzieciom najbardziej potrzebującym, 

nieposiadającym takiego sprzętu. Dodatkowo w partnerstwie z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego Gmina Staroźreby realizuje projekt pn: „ Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, celem 

projektu jest przygotowanie nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej poprzez zakup 

niezbędnego sprzętu, oprogramowania a następnie przeprowadzenie odpowiednich 

szkoleń. 

2.W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej istnieje możliwość pozostawiania 

odzieży oraz obuwia dla osób potrzebujących tej formy pomocy. Ponadto na podstawie 

porozumienia z Bankiem Żywności w Płocku, GOPS prowadzi dystrybucję artykułów 

spożywczych pochodzących z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
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Warto wskazać, iż w okresie pandemi koronawirusa GOPS nie zaobserwował wzrostu 

zainteresowania pomocą realizowaną przez Ośrodek. Pracownicy socjalni oraz 

asystent rodziny pracując w środowisku na bieżąco informują Gminę na temat 

ewentualnych potrzeb mieszkańców 

W związku z powyższym Rada Gminy Staroźreby postanawia nie uwzględnić w całości 

petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

 

 

 

 

 


