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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 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 w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Po rozpatrzeniu petycji z dnia 31.05.2020 r. wniesionej przez Panią adwokat Renatę Sutor, 
dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego postanawia się negatywnie rozpatrzyć 
przedmiotową petycję. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 

i zobowiązuje się go do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Siedlcach wpłynęła petycja złożona
przez Panią adwokat Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego, a w szczególności 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.

Na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie
przedmiotowej petycji z dnia 31maja 2020 r. podjęła decyzję o jej nieuwzględnieniu z powodów
wskazanych poniżej.

Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 910) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół
ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi,
szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8,
z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań
własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada
za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy
w szczególności m.in. :

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

Powiat Siedlecki w chwili obecnej jest organem prowadzącym jedynie Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Stoku Lackim, w którego w skład wchodzi specjalna szkoła
podstawowa, specjalna szkoła branżowa I stopnia, specjalna szkoła przysposabiająca do pracy.

Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego,
znacznego lub głębokiego stopnia. Wśród podopiecznych są uczniowie z Zespołem Downa,
autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi poważnymi schorzeniami a także
dysfunkcjami ruchu. W ośrodku stworzone są optymalne warunki nauczania i wychowania
z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy. W procesie edukacyjnym uwzględniane są
indywidualne potrzeby i możliwości każdego ucznia. Ośrodek przystosowany jest do
funkcjonowania w nim osób z niepełnosprawnością ruchową (windy, odpowiednio przystosowane
łazienki i sanitariaty). Ośrodek posiada również bazę lokalową wyposażoną w specjalistyczne
pomoce i technologię komputerową, a znaczna część uczniów zamieszkuje na co dzień
w Internacie.

Jednocześnie Powiat Siedlecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
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W ramach wsparcia powiat siedlecki otrzymał kwotę 43.200,00 zł, która została przeznaczona na
zakup sprzętu w systemie kształcenia zdalnego, w szkole podstawowej której organem
prowadzącym jest Powiat Siedlecki, z którego korzystać będą nauczyciele i w razie potrzeby
uczniowie szkoły podstawowej.

W związku z tym należy zauważyć, iż powiat siedlecki pozyskał środki potrzebne na realizację
systemu kształcenia zdalnego, a zakupione urządzenia w miarę możliwości zostaną przeznaczone
do korzystania przez uczniów.

Na marginesie należy zauważyć, iż Rada Powiatu nie jest uprawniona w obecnym systemie
prawnym do podjęcia aktów prawa miejscowego, czyli aktów o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym w zakresie dofinansowania do zakupu sprzętu. Zgodnie bowiem z art. 90 f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) to rada gminy uchwala
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Oznacza to zatem,
iż dofinansowanie dla rodziców uczniów w przedmiocie zakupów tabletów, może być realizowane
w ramach stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, których zasady są ustalane jedynie przez
właściwe gminy, a nie powiaty.

Co do pkt 2 - to na terenie Powiatu oraz Miasta Siedlce jest kilka punktów gdzie można zostawić
odzież i obuwie dla osób potrzebujących. W związku z czym nie ma potrzeby tworzenia nowych
punktów, skoro na terenie Powiatu Siedleckiego już takie punkty istnieją prowadzone przez gminy
znajdujące się terytorialnie w obszarze Powiatu Siedleckiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Gorzała 
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