
UCHWAŁA NR XVII/108/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 16 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 1 czerwca 2020 r. petycja dotycząca: 

1) dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (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) utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 
potrzebujących 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 
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Uzasadnienie

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) określono m.in. zasady
składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym,

2) podmiotu wnoszącego petycję,

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji.

Zgodnie z art. 9 ust 2. Ustawy petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Dnia 1 czerwca 2020 r. do Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęła petycja, której autorem jest Renata Sutor
wnosząca o:

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

Składająca petycję wyraziła zgodę na ujawnienie swoich danych na stronie internetowej.

Rada powiatu rozpatruje petycje na podstawie art. 16 a ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511).

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu Toruńskiego celem zbadania jej i przygotowania projektu uchwały rady w sprawie
rozstrzygnięcia.

W toku analizy petycji uznano, iż w zakresie dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego dla uczniów,
Powiat Toruński w ramach programu „Zdalna Szkoła” zrealizował wspólnie przez pomocy Ministerstwo
Cyfryzacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakupy rzeczowe w postaci laptopów wraz
z oprogramowaniem dla powiatowych szkół. Sprzęt ma na celu pomoc uczniom i nauczycielom
uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Gminy i powiaty mogły wnioskować o zakup laptopów i tabletów dla
uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację nauki zdalnej. Wysokość
dofinansowana zależała od liczby uczniów na terenie podległym danemu samorządowi. W zależności od
kategorii, w jakiej znalazła się gmina czy powiat, można było otrzymać na ten cel od 35 tys. zł do 100 tys.
zł. Powiat Toruński przystąpił do programu „Zdalna Szkoła”, wnioskując o maksymalną możliwą kwotę
w wysokości 70 tys. zł. Zakupiono 22 laptopy, 1 tablet oraz oprogramowanie Microsoft Office 2019 do
każdego komputera w celu usprawnienia systemu kształcenia na odległość. Sprzęt został przekazany
16 kwietnia 2020 roku.

W kwestii utworzenia miejsc i pomieszczeń w których można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla
osób potrzebujących należy wskazać iż, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.
zm.) o pomocy społecznej przewiduje szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnymi jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 19 tej ustawy powiat odpowiada m.in. za: opracowanie i
realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa, pomoc na rzecz usamodzielnionych wychowanków, a także pomoc dla osób mających
trudności w integracji ze środowiskiem po opuszczeniu różnego rodzaju placówek.

Utworzenie miejsca w celu pozyskiwania i dystrybucji odzieży oraz żywności nie mieści się wprost w
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katalogu zadań wymienionych we wskazanym przepisie prawa. To gminy poprzez realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej mają prawne i faktyczne możliwości kierowania pomocy wprost do osób
najbardziej potrzebujących, skupiają się na doraźnym rozwiązywaniu problemów konkretnych
mieszkańców dzięki możliwości identyfikacji osób potrzebujących wsparcia, dlatego petycja nie może
zostać rozpatrzona pozytywnie. Odstępuje się od przekazania jej według właściwości w związku z tym, że
została skierowana także do wszystkich rad gmin w Polsce.

W związku ze skierowaniem petycji do wszystkich rad gmin w Polsce odstępuje się od przekazania
petycji według właściwości.
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