
UCHWAŁA Nr XVIII/41/2020 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 września 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), 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) oraz § 48 Statutu Powiatu Grudziądzkiego, będącego załącznikiem do Uchwały 

Nr XXVII/9/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 5598 oraz z 2020 r. 

poz. 742) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego, postanawia się nie uwzględniać wniosków zawartych w przedmiotowej petycji. 

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

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 3 czerwca 2020 r. wpłynęła petycja z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego. Zgodnie z § 48 oraz § 49 ust. 2 Statutu Powiatu Grudziądzkiego 

(Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 5598, z 2020 r. poz. 742) oraz art. 14 

ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), powyższa petycja została przekazana 

Przewodniczącemu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego, w dniu 17 czerwca 

2020 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła w dniu 28 sierpnia 2020 r. 

posiedzenie, na którym wnikliwie przeanalizowała wnioski zawarte w petycji w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. W toku postępowania Członkowie Komisji ustalili, że: 

1. Powiat Grudziądzki może we własnym zakresie udzielać pomocy materialnej uczniom i ich rodzicom 

i nie jest do tego wymagane zmienianie prawa miejscowego. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Łasinie, dla którego Powiat jest organem prowadzącym, posiada 20 tabletów, które wypożycza 

uczniom na potrzeby nauki zdalnej. Dodatkowo, w sierpniu 2020 r. Powiat Grudziądzki przystąpił 

do projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

dzięki któremu dokona zakupu 59 komputerów dla wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych z terenie powiatu. Wyżej wymieniony sprzęt elektroniczny umożliwi dzieciom naukę 

zdalną. 

2. Wnioski zawarte w punkcie drugim przedmiotowej petycji nie dotyczą kompetencji Rady Powiatu. 

Organizacją pomocy socjalnej zajmują się samorządy gminne, a na obszarze powiatu w kilku gminach 

działają punkty, w których można gromadzić pomoc materialną dla osób potrzebujących.  

 Zgodnie z powyższym, Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji uznali petycję z dnia 31 maja 

2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego za bezzasadną. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji jednogłośnie 

postanowili nie uwzględniać żądań zawartych w przedmiotowej petycji. Powyższe stanowisko zostało 

przekazane Radzie Powiatu Grudziądzkiego. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


