
Rada Powiatu Orodziskiego UCHWALA NR 2041XXI1/20 

RADY POWIATU GRODZISKlEGO 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 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) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w interesie publicznym przez panią Renatę Sutor, 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grodziskiego w tej sprawie, Rada Powiatu 

Grodziskiego nie uwzględnia petycji. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącej petycję 

o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Rada Powiatu Orodziskiego Uzasadnienie 

W dniu 01 czerwca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim wpłynęła 

petycja pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego 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 uczyć się w szkole 

lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została 

przerzucona na ich rodzicąw; 

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

dla osób potrzebujących. 

Starosta Grodziski przekazał niniejszą petycję Radzie Powiatu Grodziskiego w dniu 16.06.2020 

roku. Przewodniczący Rady Powiatu, na sesji, w dniu 25.06.2020 roku przekazał petycję do 

rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 10.08.2020 roku przeanalizowała 

treść pisma i zapoznała się z opinią w przedmiotowej sprawie Radcy Prawnego pani Katarzyny 

Klonowskiej. 

1. W zakresie punktu I Komisja stwierdziła, że Rada powiatu nie ma kompetencji do 

podjęcia uchwały w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia 

szkolne, zasiłki szkolne). Zgodnie z art. 90f. ustawy o systemie oświaty upoważnienie 

do podjęcia tego rodzaju uchwały, która jest aktem prawa miejscowego, posiada 

wyłącznie rada gminy. 

Bez względu na powyższe, Powiat Grodziski uczestniczy w realizacji unijnych 

programów wspierających edukację, i tak w 2020 r. w okresie pandemii Powiat 

otrzymał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant o nazwie "Zdalna szkoła -

wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w postaci 

środków pieniężnych, za które zakupił 40 laptopów i przekazał je do podległych szkół 

celem wykorzystania przez uczniów. 

2. Odnośnie postulatu zawartego w pkt 2 petycji komisja stwierdza, że sprawy dotyczące 

utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność 

dla osób potrzebujących należą do właściwości gmin i są realizowane przez 

miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej . 



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu petycji w interesie publicznym pani Renaty 

Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego rekomenduje nieuwzględnianie 

petycji. 
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