
UCHWAŁA NR XX/175/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 16a ust. 1 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 
Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Negatywnie rozpatrzyć petycje Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Małgorzata Osuch
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XX/175/2020 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego W dniu 
31 maja 2020r. do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęła  petycja w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego złożona  przez Panią adwokat Renatę Sutor. W petycji postuluje się zmianę 
przepisów prawa. Petycja została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Wągrowieckiego w zakładce  
Menu/Petycje. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wągrowieckiego zajmowała się złożoną petycją 
na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. i po zapoznaniu się z jej treścią uznała, że Powiat Wągrowiecki 
w ramach swoich zadań pośrednio lub bezpośrednio realizuje postulaty zawarte w w/w petycji w związku tym 
rekomenduje Radzie negatywne rozpatrzenie petycji.  Szkoły, dla których Powiat Wągrowiecki jest organem 
prowadzącym wypożyczały uczniom niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji sprzęt elektroniczny. Dodatkowo 
powiat zakupił w ramach Programu Polska Cyfrowa 40 laptopów wraz ze słuchawkami i mikrofonami, które 
również przekazane zostały uczniom. Powiat Wągrowiecki przystąpił do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank 
Żywności, poprzez który pomoc żywnościowa udzielana jest osobom potrzebującym. Samorząd powiatowy 
współpracuje również z innymi organizacjami i instytucjami, które zajmują się zbiórką np. odzieży. Nie ma 
potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. 
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