
UCHWAŁA NR 394/XXII/2020 
RADY MIASTA PŁOCKA 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. Z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§ 1.  Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

§ 2.  Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się na treści petycji oraz stanowisku 
przedstawionemu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka. 

§ 3.  

1. W dniu 31 maja 2020 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęła petycja osoby fizycznej złożona w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Komisja dokonała analizy formalnej 
i merytorycznej złożonego pisma i ustaliła jak niżej. 

2. Przedmiotem petycji są żądania zmian prawa miejscowego w dwóch aspektach: dofinansowania 
pieniężnego i rzeczowego w zakresie korzystania przez uczniów z tabletów i laptopów w okresie pandemii 
i zdalnej edukacji oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie i żywność dla 
osób potrzebujących. 

§ 4.  Przechodząc do merytorycznej analizy złożonej petycji, stwierdzić należy, że jej żądania są na dzień 
dzisiejszy bezprzedmiotowe, bowiem problematyka w nich poruszona jest już załatwiona. Jeżeli chodzi 
o pierwszą kwestię, to wskazać należy, że w okresie zdalnego nauczania Urząd Miasta Płocka w ramach 
projektu „Zdalna szkoła” zakupił 77 laptopów, które przekazał dyrektorom szkół w celu zaspokojenia 
ewentualnych potrzeb uczniów. W każdej placówce istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego 
na potrzeby zdalnego nauczania. Oprócz tego, w niektórych placówkach, w ramach programu „Lekki plecak” 
udostępniono uczniom ok. 200 tabletów (vide: pismo Dyrektora Wydziału Edukacji UMP z dnia 5.08.2020 r.). 
Co do drugiego zagadnienia, to stwierdzić należy, że stosowne punkty, w których można zostawić rzeczy dla 
potrzebujących już istnieją i nie ma potrzeby ich tworzenia na drodze aktu prawa miejscowego. Gmina – 
Miasto Płock zarówno poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jak i poprzez współpracę z organizacjami 
pozarządowymi zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie dystrybucji odzieży, obuwia i żywności. 
W związku z powyższym, żądania petycji uznaje się za bezprzedmiotowe. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka, w tym do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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