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Pani
Renata Sutor

Uprzejmie informuje, ze Rada Powiatu w Pultusku na Sesji w dniu
30 czerwca 2020r. uchwal4 Nr XVIII/125/2020 rozpatrzyla Pani petycjc zloton4
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisow prawa miejscowego.
W zalqczeniu ww. uchwala.

Z powaEaniem
EWODNICZACY
mgr ink. Tad

alewajk

Uchwala Nr XVIII/125/2020
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 30 czerwca 2020r.
w sprawie roV,atrenia

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. 2020r. poz. 920) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz.870) Rada Powiatu w Pultusku
uchwala, co nastqpuje:
§1
Ustala siq odpowiedi na petycjc Pani Renaty Sutor dotyczaca zmiany przepisow
prawa miejscowego, w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza sic Przewodnicz4cemu Rady Powiatu w Pultusku.
§3
Uchwala wraz z uzasadnieniem podlega dorcczeniu Pani Renacie Sutor.
§4.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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125 / 2020
Zakicznik do UchwaY Nr
Rady Powiatu w Pultusku ti dnia 30 czerwca 2020r.
UZASADNIENIE
W dniu 1 czerwca 2020r. do Rady Powiatu w Pultusku drog . e-mail wplynela petycja Pani
Renaty Sutor zloona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisow prawa
miejscowego, a w szczegolnoki poprzez:
1) dofinansowanie pieniOne lub rzeczowe (tablety) rodzicow mieszkajqcych
i wychowujacych swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Wojewodztwie w zakresie
edukacji ich dzieci, ktore z powodu pandemii panujacej w Polsce, a w tym
panuja_cym ograniczeniom liczby miejsc szkolach i przedszkolach nie mogq, uczyC
sie w szkole lub przebywaC w przedszkolu, a tym samym opieka a zwlaszcza
•

edukacja dzieci zostala przerzucona na ich rodzicow;
2) utworzenie miejsc i pomieszczeri gdzie mona zostawiC odziez, obuwie oraz
ywnogC dla osob potrzebuja.cych.
Komisja Skarg Wnioskow i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020r. zapoznala sie
z petycja, oraz wyjagnieniami udzielonymi w sprawie przez pracownikOw Starostwa
Powiatowego w Pultusku. Komisja ustalila, co nastepuje.
W zwia.zku z zamknieciem szkol z powodu epidemii koronawirusa i koniecznogciq
organizacji zdalnego nauczania, szkoly i placciwki ogwiatowe, dla ktorych organem
prowadzacym jest Powiat Pultuski, przeprowadzily rozeznanie w kwestii braku sprzctu do
nauki zdalnej. Na podstawie dokonanej oceny potrzeb, Powiat Pultuski wystapil

•

z wnioskiem o dofinansowanie zakupu tabletow i laptopow dla uczniow i nauczycieli w
ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkola — wsparcie Ogolnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdalnego" wspolfinansowanego ze grodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020".
Laczna pula grodkow przeznaczanych na realizacje ww. projektu to ok. 186 min zl
a o granty w wysokoki od 35.000,00 zl do 100.000,00 zi mogly wnioskowaC gminy i
powiaty z calej Polski.
Powiat Pultuski uzyskal grant w wysokoki 80.000,00z1 za ktOry zakupil 30 sztuk
laptopow i 1 tablet. Szkoly mialy rowniez moAiwogC uiyczenia sprzctu komputerowego
uczniom i nauczycielom na czas trwania nauki zdalnej (tablety).

Naley podkregliC, ze Powiat Pultuski na bieqco monitoruje sprawe dostqpu
uczniow i nauczycieli do sprzqtu komputerowego, niezbgdnego do nauki zdalnej.
Ponadto Powiat Pultuski w ramach dofinansowania w kwocie 230 625,00z1 ze
rodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych realizuje
program pod nazwa_ „Pomoc osobom niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku
zywiolu lub sytuacji kryzysowych wywolanych chorobami zakainymi".
W ramach Modulu III tego programu wprowadzona zostala moAiwog6 uzyskania
przez osoby niepelnosprawne pomocy finansowej w zwigzku z wystvieniem zagrcdenia
epidemicznego oraz stanu epidemii. Adresatami programu sq osoby niepelnosprawne,
posiadajace aktualne orzeczenie o stopniu niepelnosprawnoki oraz dzieci i mlodzieZ
posiadajace aktualne orzeczenie o niepelnosprawnoki.
Pomoc finansowa skierowana jest do osob niepelnosprawnych, ktore
•

• uczestnikami warsztatow zajqciowych,
• uczestnikami grodowiskowych domow samopomocy,
• podopiecznymi dziennych domow pomocy spolecznej
• podopiecznymi placowek rehabilitacyjnych, ktorych dzialalnok finansowana jest ze
grodkOw PFRON,
• uczestnikami programow zatwierdzonych przez Rack Nadzorcza, PFRON,
• pelnoletnimi (od 18 do 25 roku zycia) uczestnikami zajqC rewalidacyjnowychowawczych,
• pelnoletnimi (od 18 do 24 roku zycia)wychowankami specjalnych ogrodkOw szkolnowychowawczych oraz specjalnych ogrodkow wychowawczych.
Odnognie postulatu dot. „utworzenia miejsc i pomieszczen gdzie mona zostawie
obuwie oraz zywnosc dla osob potrzebujacych" naley podkregliC, ze zadania
wlasne powiatu w zakresie pomocy spolecznej zostaly okreglone w art. 19 i art. 20 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) i naleZa, do
nich:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemow spolecznych,
ze szczegolnym uwzglgdnieniem programow pomocy spolecznej, wspierania osob
niepelnosprawnych i innych, ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup
szczegolnego ryzyka - po konsultacji z wlagciwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) przyznawanie pomocy pienicZnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczajqcym domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodzieZy
niepelnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dzieCmi i kobiet w
ciazy oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne ogrodki szkolnowychowawcze, specjalne ogrodki wychowawcze, mlodziezowe ogrodki socjoterapii
zapewniajftce calodobowq opiekc lub mlodzieZowe ogrodki wychowawcze;
4) pomoc w integracji ze grodowiskiem osob majgcych trudnoki w przystosowaniu sic do
zycia, mlodzieZy opuszczajftcej domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodzieiy
niepelnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dzieCrni i kobiet w
ci4Zy oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne ogrodki szkolno-

•

wychowawcze, specjalne ogrodki wychowawcze, mlodzieZowe ogrodki socjoterapii
zapewniajgce calodobowq opieke lub mlodzieZowe ogrodki wychowawcze, majgcych
braki w przystosowaniu sic;
5) pomoc cudzoziemcom, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodicy,
ochronc uzupelniajqcq lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiazku z
okolicznogci4, o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach, majacym trudnoki w integracji ze grodowiskiem;
6) prowadzenie i rozwoj infrastruktury domow pomocy spolecznej o zasiegu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osob;
7) prowadzenie mieszkari chronionych dla osob z terenu wiccej niz jednej gminy oraz
powiatowych ogrodkOw wsparcia, w tym domow dla matek z maloletnimi dzieCmi i

•

kobiet w c4Zy, z wylftczeniem grodowiskowych domow samopomocy i innych
ogrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi;
8) prowadzenie ogrodkow interwencji kryzysowej;
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu powiatu;
11) doradztwo metodyczne dla kierownikow i pracownikow jednostek organizacyjnych
pomocy spolecznej z terenu powiatu;
12) podejmowanie innych dzialan wynikajqcych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i
realizacja programow oslonowych;
13) sporzgdzanie sprawozdawczoki oraz przekazywanie jej wiagciwemu wojewodzie, w
formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
14) sporzgdzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy spolecznej;

15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym
zapewnienie grodkow na wynagrodzenia pracownikow.
Do zadari z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez Powiat w zakresie pomocy
spolecznej zalicza sic:
1) pomoc cudzoziemcom, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodicy,
ochronc uzupelniajaca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiazku z
okolicznogcia, o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji,
oraz oplacanie za to osoby skladek na ubezpieczenie zdrowotne ok.reglonych w
przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze grodkOw
publicznych;
2) prowadzenie i rozw6j infrastruktury ogrodkow wsparcia dla °sob z zaburzeniami
•

psychicznymi;
3) realizacja zadari wynikajacych z rzadowych programow pomocy spolecznej,
majacych na celu ochronc poziomu Zycia osob, rodzin i grup spolecznych oraz
rozwoj specjalistycznego wsparcia;
4) udzielanie cudzoziemcom, o ktorych mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej.
Na realizacjc ww. zadari Powiat Pultuski w roku 2018 przeznaczyl — 22 186 654,50z1
a w roku 2019 — 25 115 430,22z1.
Ponadto zgodnie z ustawa o pomocy spolecznej zadania z zakresu dozywienia i
pomocy socjalno — bytowej realizowane sa przez grainy. Na terenie Powiatu Pultuskiego
stwarzane sa mozliwosci pozostawienia odziey, obuwia i Zywnogci, w miejscach do tego
wyznaczonych.
Majac na uwadze powyZsze argumenty Komisja Skarg Wnioskow i Petycji wnios
do Rady Powiatu o nieuwzglcdnianie postulatOw zawartych w petycji.
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