
 

U C H W A Ł A  Nr 8/2020 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 14 sierpnia 2020 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

 

 

Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Mławskiego  (Dz. Urzęd. Woj. 

Mazowieckiego z dnia 21 maja 2009 roku Nr 74, poz. 1982 ze zm.) – Komisja  

Skarg, Wniosków i Petycji uchwala co następuje:   

 

§ 1 

 

 

Po rozpatrzeniu petycji złożonej w interesie publicznym przez Panią Renatę 

Sutor, w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji postanowiła nie uwzględnić petycji. 

 

§ 2 

      

Uchwałę przekazać Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        

 

        Przewodniczący Komisji 

        

            Michał Danielewicz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 31 maja 2020 roku do Rady Powiatu Mławskiego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (mailem) wpłynęła petycja 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 

rodziców; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla 

osób potrzebujących. 

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z petycją, określiła swoje 

stanowisko w sposób następujący:  

 

1) Komisja uznała petycje za niezasadną w zakresie punktu 1.  

Takie pomoce są realizowane w innej formie np. poprzez użyczenie sprzętu, który znajduje 

się w dyspozycji jednostek oświatowych oraz w celu umożliwienia uczniom zdalnej nauki.  

Powiat Mławski w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (działanie dofinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) zakupił 33 laptopy i 9 tabletów dla uczniów i 

nauczycieli szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. Dzięki temu uczniowie 

otrzymali możliwość kontynuowania realizacji nauki w warunkach domowych.  

Dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat nie zgłosili innych potrzeb 

w zakresie doposażenia uczniów w sprzęt komputerowy. 

Ponadto Powiat Mławski przystąpił do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach którego udało się również zakupić 

sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i przekazać  w posiadanie do Centrum 

Administracyjnemu ds. Obsługi Placówek Opiekuńczo — Wychowawczych w Kowalewie 

dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie dla rodzin zastępczych w celu zdalnego nauczania. 

 

2) Komisja uznała petycje za niezasadną w zakresie punktu 2.  

Opisane w petycji działania nie mieszczą się w kompetencjach Powiatu Mławskiego, 

aczkolwiek powiat wspiera działalność tego typu przedsięwzięć za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych, np. za pomocą promowania wydarzeń, czy obejmowania 

imprez patronatem honorowym Starosty Mławskiego.  

Należy zauważyć, że na terenie powiatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą takie działania. Osoby potrzebujące mogą 

otrzymać tam stosowną pomoc.  

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje do Rady Powiatu Mławskiego o nie 

uwzględnienie petycji. 


