UCHWAŁA Nr X)V155l20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 sierpnia żOż0r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2

i

(Dz,U. z20I8r,. poz,870) otaz art.
powiatowym (Dz.

U.z

art, 13 ust. 1 ustawy
12 pkt.11 ustawy

z

z dnia

11 1ipca 2014r, o petycjach

dnta 5 częrwęa 1998r.

20ż0 r. poz. 920) uchwala się, co następuj

o samorządzie

e:

§1.
1.

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim postanawlauznaa petycję zabezzasadną,

2,

Odpowiedz na petycję stanowi załączntk do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powlęTza się Zarządowi Powiatu,

§3.
Uchwała wchodzi w życle z dniem podjęcia.
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Załącznik
do UchwaĘ Nr XX/155/20

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckirn

z dnia ż7 sierpnia żOżOr.

W dniu

I

częrwca202Or, do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim wpłynęłapetycja

złożonaw interesie publicznym pTzęz Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów plawa
miejscowego poprzez:

1) dofinansowanie pienięzne

i

lub fzeczowe

(tablety) rodzicow mieszkających
w zakresie

wychowujących swoje dzieci w danej gminie/powiecie/województwie

edukacji ich dzieci, ktorę z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym
ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyc się w szkole
iub przebywać w przedszkolu, atymsamym opieka, azwłaszczaedukacja dzięctzostŃa
przeTzucona na ich rodziców;

ż) utworzenie

miej sc i pomieszc zeń, gdzie można zostawlc odzież, obuwie oraz

ĘwnoŚc

dla osob potrzebujących.

W/w petycję rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu.
odnosząc się do pkt,

1

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uznaje, ze pomoc taka jest

świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego

Rodzicom wypłacane są świadczenia m.in. 500+
sytuacj ę materialną rc dzin, zwłaszcza wi

el o

i

i

orgarry administracji rządowej.

wyprawka szkolna, które poprawiają

dzietny ch.

Co do pkt 2 petycji to opisane dzlŃanianie mieszcząsię w kompetencjach Rady Powiatu.

powiat wspiera dziŃania mające na cęlu pomoc mieszkańcom poprzez organtzacje
pozaruądowe.

Na terenie Powiatu Makowskiego

filrrkcjonuje wiele ol'ganizacjt

i

form

pomocowych dla osób potrzebujących np. gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, Bank
Zywności, pojemniki na odzież i obuwie
Rada Powi ńu uznaje petycj ę za bezzasadną,
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