
UCHWAŁA NR XX/158/2020 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się petycję Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie 
dotyczącym żądania 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, 

᠆ za pozbawioną uzasadnionych podstaw oraz niemożliwą do realizacji i z tych przyczyn odmawia 
się jej uwzględnienia. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego 
petycje o sposobie ich załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

dr Rudolf Urban 
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Załącznik do uchwały Nr XX/158/2020 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 31 maja 2020 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła petycja złożona przez Panią 
Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały 
nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 568) przeprowadziła w dniu 
10 czerwca 2020 r. analizę w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające. W przedmiotowej 
sprawie Komisja uzyskała także ustną opinię Radcy Prawnego. 

W wyniku dokonanej analizy i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, odnosząc się do poszczególnych punktów petycji, co następujące: 

Ad. 1 Gmina Tarnów Opolski, w tym jej organy, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Rada Gminy Tarnów Opolski nie ma podstaw w obowiązujących przepisach praw 
do kreowania prawa miejscowego w przedmiocie opisany w pkt. 1 przedmiotowej petycji, a tym 
samym do dokonywania jakichkolwiek zmian w tym przedmiocie. 

Ad. 2 Gmina Tarnów Opolski, w tym jej organy, działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Rada Gminy Tarnów Opolski nie ma podstaw w obowiązujących przepisach praw 
do kreowania prawa miejscowego w przedmiocie opisany w pkt. 2 przedmiotowej petycji, a tym 
samym do dokonywania jakichkolwiek zmian w tym przedmiocie. 

Mając powyższe na uwadze komisja sugeruje rozpatrzenie petycji w ten sposób, iż nie zostanie ona 
uwzględniona, gdyż jest pozbawiona uzasadnionych podstaw i niemożliwa do realizacji 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Tarnów 
Opolski postanawia odmówić uwzględnienia petycji z dnia 31 maja 2020 r. Pani Renaty Sutor złożonej 
w interesie publicznym.
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