
UCHWAŁA NR XIX/162/2020 
RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1.  Nie uwzględnia się petycji Renaty Sutor z dnia  31 maja  2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego. 

2. Przyczyny nie uwzględnienia petycji: 

1) w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr 
I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji 
programów grantowych pn.: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+, Gmina Lubsza otrzymała dofinansowanie 
łącznie w kwocie 110.094,35zł. W ramach przyznanych środków gmina zakupiła 40 nowych laptopów wraz 
z oprogramowaniem, które przekazano wszystkim szkołom funkcjonującym na terenie Gminy Lubsza w celu 
wsparcia dzieci oraz nauczycieli w systemie kształcenia zdalnego; 

2) na terenie Gminy Lubsza nie ma miejsc wyznaczonych na działania mające na celu utworzenie miejsc, gdzie 
można zostawić odzież, obuwie i żywność dla osób potrzebujących. Z rozeznania wynika, że wśród 
mieszkańców gminy nie ma zapotrzebowania na pozyskanie odzieży używanej. Osoby potrzebujące odzieży 
mają możliwość skorzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy w formie zasiłków na zakup 
odzieży.  Natomiast w zakresie pozyskania żywności, Ośrodek współpracuje z trzema organizacjami w zakresie 
wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019. 
W okresie 2019/2020 w tej pomocy systematycznie korzysta 419 osób potrzebujących. 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniuart. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza zobowiązując go do przesłania 
podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza 

 
 

Wojciech Jagiełłowicz 
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