
Uchwała Nr VI/22/181/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor. 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art. 16a ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920) Rada 

Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Rada Powiatu Ciechanowskiego postanawia odmówić uwzględnienia petycji   

z dnia 31 maja 2020r. adwokat Renaty Sutor dotyczącej zmiany przepisów 

prawa miejscowego z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując do 

zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący  

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

/-/   Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Dnia 01 czerwca 2020 roku do Rady Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła              

za pośrednictwem poczty elektronicznej petycja „w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”, złożona przez adwokat 

Panią Renatę Sutor (petycja z dnia 31 maja 2020r). Pani Renata Sutor – autorka 

petycji, wyraziła zgodę na ujawnienie jej danych osobowych.  

 Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Ciechanowskiego, Przewodniczący 

Rady Powiatu Ciechanowskiego zlecił rozpatrzenie skargi Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ciechanowskiego.  

W swoich postulatach Pani adwokat Renata Sutor wskazuje potrzebę 

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 w 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; 

 

 W ocenie Rady Powiatu należy odmówić uwzględnienia petycji wobec 

faktu, że na terenie Powiatu Ciechanowskiego zostały wprowadzone  

i funkcjonują postulowane działania, tj: 

1) w dniu 19.08.2019r. została podjęta Uchwała Rady Powiatu 

Ciechanowskiego Nr VI/10/78/2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla 

których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie 

wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne”; wprowadzony 

Regulamin daje możliwość wsparcia finansowego uczniom 

wytypowanym przez Rady Pedagogiczne szkół; 

2) w dniu 08.04.2020r. zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe  

w Ciechanowie 42 laptopy wraz z pełnym oprogramowaniem, które 

rozdysponowano do 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 

powiat ciechanowski; laptopy zostały wypożyczone uczniom przez 

dyrektorów szkół na czas zdalnej nauki, na podstawie wniosku ucznia 

znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej i sporządzonej umowy 

użyczenia; 

 



3) szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat ciechanowski 

udostępniły sprzęt komputerowy będący w posiadaniu tych szkół, dla 

uczniów i nauczycieli, do wykorzystania na czas zdalnej nauki; ze 

środków budżetu jednej ze szkół zostały zakupione dodatkowo 4 laptopy 

do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w czasie pandemii; 

ponadto była możliwość wypożyczenia laptopów zakupionych w ramach 

projektów unijnych realizowanych przez szkoły; 

4) na terenie szkół ponadpodstawowych zorganizowana została pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców, z której 

korzystali w ramach konsultacji lub osobistego stawiennictwa przy 

zachowaniu środków ostrożności.  

5) na terenie powiatu ciechanowskiego istnieje Bank Żywności, którego 

głównym obszarem działania jest pomoc żywnościowa działająca 

dwutorowo – ratuje żywność przed zmarnowaniem  

i wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnione jest wsparcie 

osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które 

przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności.  

6) na terenie powiatu ciechanowskiego  istnieje również Polski Czerwony 

Krzyż, którego misją jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego 

oraz ochrona ludzkiej godności. Główne zadania jakie podejmuje 

instytucja  to przede wszystkim: 

- ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza 

podczas konfliktów    zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, 

- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, 

- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, 

  budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy  

  potrzebują ochrony i pomocy. 

Całoroczne formy pomocy to: 

 

- Dożywianie - w placówkach i ośrodkach PCK, stołówkach szkolnych, barach    

wydawane są ciepłe posiłki lub paczki z podstawowymi produktami 

żywnościowymi. Z myślą o osobach samotnych i bezdomnych organizujemy 

okolicznościowe spotkania np. wigilie lub śniadania wielkanocne. 

- Pomoc doraźna – zbierana jest i przekazywana potrzebującym lub ośrodkom 

opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, 

meble. Pomoc doraźna to także coroczne akcje takie jak np.: "Wyprawka dla 

żaka", w trakcie której dzieci z najbiedniejszych rodzin otrzymują zestawy z  



przyborami szkolnymi oraz "Akcja letnia", dzięki której najmłodsi wyjeżdżają                

na wakacyjny wypoczynek. 

- Ośrodki PCK - a wśród nich: noclegownie, domy pobytu dziennego, domy           

interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi, świetlice   

terapeutyczne, integracyjne. Ośrodki pomocy oprócz schronienia, zaspokojenia 

podstawowych potrzeb ludzkich zapewniają często także opiekę lekarza lub 

psychologa. 

 

 

W związku z powyższym  zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym 

brzmieniu. 

      

 
  PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

    /-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


