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Krapkowice, dnia 24 września 2020 r.  

AO.152.1.2020 

 

 

Szanowna Pani 

Renata Sutor 

ul. Rynek 8B 

34-700 Rabka Zdrój 

 

Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że Rada 

Powiatu Krapkowickiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji nie uwzględniła wniosków zawartych w Pani petycji dotyczącej zmiany przepisów 

prawa miejscowego.  

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr XVI/144/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 

24 września 2020 r. w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego. 

 

 

       Przewodniczący  
      Rady Powiatu Krapkowickiego 
 
       Józef Bukowiński  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

______ 
otrzymują: 
1) Renata Sutor -   Adresat 
2) Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich   
3) Biuro  Rady - A/a  



 

UCHWAŁA NR XVI/144/2020 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego 

 

Na podstawie art. 16a ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

§1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odmawia 

się uwzględnienia petycji adwokat Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Krapkowickiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Józef Bukowiński 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVI/144/2020 

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

z dnia  24 września 2020 r. 

w sprawie petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego 

 
       W dniu 31 maja 2020 r. do Rady Powiatu Krapkowickiego wpłynęła petycja w zmiany 

prawa miejscowego od adwokat Renaty Sutor. Przewodniczący Rady Powiatu 

Krapkowickiego, stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy o 

samorządzie powiatowym, skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem 

rozpatrzenia i zaopiniowania. 

      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2020 r. 

po zapoznaniu się z petycją w sprawie 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 z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom 

liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą się uczyć w szkole lub przebywać w 

przedszkolu, a tym samym opieka a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich 

rodziców. 

2.     Utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność 

dla osób potrzebujących.” i dokonaniu analizy dokumentacji i wysłuchaniu Sekretarza 

Powiatu Henryka Małka podjęła decyzję odmowie uwzględnienia w punktach 1 i 2.  

 

   Powiat Krapkowicki zakupił sprzęt komputerowy w ilości 21 sztuk laptopów wraz 

z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 St. EDU oraz myszkami, a także 7 tabletów na 

potrzeby realizacji zajęć zdalnej nauki w szkołach z terenu powiatu krapkowickiego w ramach 

projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim” realizowanym w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

   Ponadto Powiat jest w trakcie realizacji zakupu 94 laptopów z oprogramowaniem dla 94 

dzieci w wieku szkolnym przebywających w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do zdalnej 

nauki. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach 

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z placówek oświatowych na chwilę obecną nie istnieje 

wzmożone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy. 

  

Pomieszczenia, które mogą służyć jako miejsca gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz 

żywność dla osób potrzebujących w każdym czasie, a w szczególności w czasach epidemii 

winny spełniać rygorystyczne wymogi sanitarne. Ponadto na terenie Powiatu działa kilka 

organizacji pozarządowych oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, które prowadzą 

działania na rzecz potrzebujących w ramach dystrybucji żywności oraz odzieży. Każdy kto 

posiada zbędną odzież oraz żywność nadającą się do użytku może wspomóc,  pod kontrolą 

tych instytucji, potrzebujących. 

    



 

    Rada Powiatu Krapkowickiego, na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz podzielając opinię opracowaną przez Komisję, odmawia 

uwzględnienia petycji adwokat Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. Podjęcie niniejszej uchwały jest więc uzasadnione. 

 

       Przewodniczący  

      Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

       Józef Bukowiński  

 
 


