UCHWAŁA NR XXX/506/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 31 maja 2020 r., Rada Miejska w Prudniku uznaje petycję w sprawie
zmiany przepisów prawa miejscowego za bezprzedmiotową.
§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady zawiadomi wnoszącą petycję.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Alicja Isalska
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UZASADNIENIE
W dniu 31 maja 2020 roku do Rady Miejskiej w Prudniku wpłynęła petycja w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Składająca petycję wnosi o zmianę przepisów prawa miejscowego, które dotyczą pomocy rzeczowej dla
uczniów - zakup tabletów. Gmina Prudnik zakupiła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 81 laptopów, które
zostały użyczone uczniom szkół w Gminie Prudnik. W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów do
programu Gmina w miarę potrzeb będzie uczestniczyła w pozyskaniu grantów.
„Utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla
potrzebujących”, nie wymaga zmiany przepisów prawa miejscowego, wręcz brak jest podstaw do ich
uchwalenia. Z powodzeniem kwestie te załatwiane są przez organizacje pozarządowe, instytucje pomocy
społecznej które prowadzą działalność na terenie naszej gminy.
Wobec powyższego, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska
w Prudniku uznaje petycję za bezprzedmiotową.

Id: F7ED8768-F706-4118-8889-C75A547574BD. Podpisany

Strona 1

