
RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

Uchwała Nr XXVII/247/2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związkuz art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska
w Łomiankach,co następuje:

Sa:
Po zapoznaniu się z petycją Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 r. (wpływ do Rady
Miejskiej w Łomiankach w 1 czerwca 2020 r.) w sprawie interesu publicznego w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego — postanawia się uznać petycję za bezzasadną.

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

83.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej. w Łomiankach do zawiadomienia
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

34.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/247/2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po szczegółowym przeanalizowaniu wyjaśnień, które
otrzymała z wydziałów merytorycznych tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach oraz
Wydziału Edukacji przy Urzędzie Miasta w Łomiankach, stwierdza, iż oczekiwania Pani
Renaty Sudarsą realizowane w Gminie Łomianki od początku epidemii COVID-19

1. W zakresie edukacji:

| 1) wszystkie placówki oświatowe podległe Gminie Łomianki mają możliwość
| użyczenia tabletu lub laptopa uczniom nieposiadającym sprzętu komputerowego,

2) w celu realizacji zdalnego nauczania Gmina Łomianki zakupiła tablety i laptopy
z budżetu gminyoraz z dofinansowaniaze środków Unii Europejskiej.

2. W zakresie pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) wspiera osoby
w kryzysie życiowym oraz bezrobotnych m.in. w następujący sposób:

1) przygotowano miejsca i pomieszczenia, gdzie można pozostawić odzież, obuwie
i żywność

2) funkcjonuje całodobowa jadłodzielnia.
3) cyklicznie organizowane są zbiórki odzieży i obuwia dla podopiecznych OPS

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i kryzysie bezdomności.
4) przekazywane są ubrania do funkcjonującej przy Ośrodku Pomocy Społecznej

łaźni.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach uznaje petycję wniesioną
przez Panią Renatę Sutor za nieuzasadnioną w odniesieniu do Gminy Łomianki. Gmina
Łomianki w obszarze swojego działania zapobiega i przeciwdziała w zwalczaniu epidemii
COVID-19 tak w dziedzinie edukacji dzieci jak i pomocy społecznej.

PRZE DNICZĄCA
Rady Mi omiankach

Maria Pszczółkowska


