UCHWAŁA NR 143/XIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie dofinansowania
rodziców dzieci z Gminy Praszka w zakresie edukacji w związku z ograniczeniami wynikającymi
z pandemii panującej w Polsce oraz petycji o utworzenie w Gminie Praszka miejsc w których można
zostawiać odzież, obuwie i żywność dla potrzebujących
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713 z późn.zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach (DZ.U. 2018r. 870 t.j.)
w związku ze złożoną petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
w sprawie dofinansowania rodziców dzieci z Gminy Praszka w zakresie edukacji w związku z ograniczeniami
wynikającymi z pandemii panującej w Polsce oraz petycji o utworzenie w Gminie Praszka miejsc w których
można zostawiać odzież, obuwie i żywność dla potrzebujących pismo datowane na 31.05.2020r. (data wpływu
do Urzędu Miejskiego w Praszce: 01.06.2020r.) Rada Miejskiej w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Petycję o zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie dofinansowania rodziców dzieci z Gminy
Praszka w zakresie edukacji w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii panującej w Polsce uznaje
za bezzasadną.
2. Petycję o utworzenie w Gminie Praszka
i żywność dla potrzebujących uznaje za bezzasadną.
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3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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Załącznik do uchwały Nr 143/XIX/2020
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 01.06.2020 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce petycja w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego zawierająca dwa postulaty:
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 rodziców.
2. Utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób
potrzebujących.
Do petycji dołączono część 2 Proroctwa Marii, Michaliny i Magdaleny przekazane im od Boga Ojca dla
wszystkich mieszkańców ziemi.
W zakresie punktu pierwszego petycji, Rada Miejska stwierdziła, że Gmina Praszka pozyskała granty
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pt. „Zdalna szkoła” – na zakup 22 sztuk
laptopów (2 dla nauczycieli i 20 dla uczniów). Komputery użyczone zostały uczniom
i nauczycielom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół Katolickich w Częstochowie. W razie potrzeby istnieje możliwość wypożyczenia uczniom dodatkowego
sprzętu komputerowego, którym dysponują szkoły.
W zakresie punktu drugiego petycji, Rada Miejska zwróciła uwagę na fakt, że pomoc w zakresie dożywiania
i dostarczania odzieży osobom potrzebującym w Gminie Praszka zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dodatkowo na terenie Gminy działa Stowarzyszenie Janko Muzykant, zajmujące się pomocą ubogim.
Po analizie wszystkich okoliczności sprawy, w tym dołączonych
w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, postanowiono podjąć niniejszą uchwałę.
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