
UCHWAŁA XX/151/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 
Na podstawie art 18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 

oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2018. poz. 870 z późn. zm.) Rada 
Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Po rozpatrzeniu petycji z dnia 31 maja 2020r.  dotyczącej interesu publicznego w zakresie  
zmiany przepisów prawa miejscowego uznaje się  petycję za niezasadną. 

2. Uzasadnienie powyższego stanowiska jest zawarte w załączniku do uchwały. 
§ 2. 1.  Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu 

art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 
2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Olszanka do poinformowania osoby wnoszącej 

petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady 
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Załącznik do uchwały Nr XX/151/2020 

Rady Gminy Olszanka 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

Do Rady Gminy Olszanka w dniu 31.05.2020 r. (data wpływu 01.06.2020 r.) wpłynęła petycja   adw. 
Renaty Sutor  złożona w interesie publiczny w zakresie  zmiany przepisów prawa miejscowego, a w 
szczególności poprzez: 
1) Dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje 

dzieci  w danej Gminie/Powiecie/ Województwie w zakresie edukacji ich dzieci, które w 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) Utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 
potrzebujących. 
Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Olszanka wypożyczali szkolny sprzęt 
komputerowy rodzicom uczniów, którzy zgłaszali taką chęć z uwagi na obowiązek realizacji 
nauczania w formie zdalnej (kształcenie na odległość). 
Ponadto Gmina Olszanka wzięła udział w rządowych programach Zdalna Szkoła oraz Zdalna 
Szkoła+,  w ramach których zakupiono 53 szt. laptopów za łączna kwotę 104 949,00zł. Zakupiony 
sprzęt komputerowy został przekazany dyrektorom szkół z terenu Gminy Olszanka, a następnie 
użyczony nauczycielom i rodzicom  do realizacji zajęć z wykorzystywaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 
Zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa realizowana jest pomoc rzeczowa potrzebującym 
dzieciom z terenu Gminy Olszanka w formie stypendium szkolnego, w ramach którego istnieje 
możliwość zakupienia przez rodziców sprzętu komputerowego. 

W związku z powyższym w Gminie Olszanka zostały zaspokojone najpilniejsze i najpotrzebniejsze 
potrzeby rodziców w zakresie edukacji ich dzieci. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi od wielu lat : 
a) dożywianie dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy a osobom starszym oferowane są zasiłki celowe 

na zakup żywności, 
b) udziela wsparcia w postaci bezpłatnej dystrybucji produktów żywnościowych w ramach współpracy 

z Bankiem Żywności w Opolu. Tylko w okresie pandemii nasz ośrodek rozdysponował bezpłatnie 
produkty żywnościowe w ilości 2 360,00 kg które przekazano 38 rodzinom z terenu naszej gminy. 
Ośrodek  prowadził również zbiórkę odzieży, która to była  przekazywana osobom potrzebującym. 
W okresie pandemii  GOPS pozyskał rękawice, maseczki oraz płyny dezynfekujące, które przekazano 
8 rodzinom z dziećmi będącym pod naszą opieka. 
Mieszkańcy mają możliwość korzystania ze świadczeń: Dobry Start (300+) oraz Program 500 +. 

Mając na względzie powyższe należy uznać petycje za niezasadną. 
 Przewodnicząca Rady 
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