
UCHWAŁA Nr XXIV/162/20 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 20 sierpnia 2020 r 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie 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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 roku dotyczącej interesu 

publicznego w zakresie przepisów prawa miejscowego uznaje petycję za nie 

zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. 

Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.  

 § 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Somianka do poinformowania osoby 

wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. 

 § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                                     /-/ Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 1 czerwca 2020 roku do Urzędu Gminy w Somiance wpłynęła petycja w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona przez Panią adwokat 

Renatę Sutor. W petycji postuluje się zmianę przepisów prawa. Petycja została umieszczona na 

stronie BIP Gminy Somianka w zakładce Menu/Petycje. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Somianka zajmowała się złożoną petycją na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020r 

i po zapoznaniu się z jej treścią uznała, że Gmina Somianka w ramach swoich zadań pośrednio 

lub bezpośrednio realizuje postulaty zawarte w w/w petycji w związku z tym rekomenduje 

Radzie negatywne rozpatrzenie petycji. W ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakupiono 33 laptopy wraz z oprogramowaniem ( na 

łączną kwotę 59 994,00 zł), niezbędnych do zdalnego nauczania, które trafiły do szkół z terenu 

gminy Somianka. Następnie w czerwcu Gmina Somianka otrzymała kolejne dofinansowanie 

ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu” 

Zdalna szkoła+”. Wysokość uzyskanego dofinansowania to 75 tyś zł bezzwrotnej dotacji 

przeznaczonej na zakup sprzętu, który jest niezbędny do zdalnej nauki dla placówek 

oświatowych. Dzięki otrzymanej dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego 

nauczania, który zostanie przekazany uczniom z rodzin wielodzietnych 3+. Gmina Somianka 

współpracuje z organizacjami pozyskując żywność, która następnie trafia do osób starszych czy 

potrzebujących. Ponadto na terenie gminy Somianka istnieje możliwość wrzucenia odzieży dla 

osób potrzebujących do pojemników Caritas. Nie ma potrzeby wprowadzania nowych 

rozwiązań prawnych w tym zakresie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                  

Krzysztof Jan Rakowski                                                                                                                    

 


