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Poznań, 26 stycznia 2021 r. 

BR.0004.00002.2021 

BR.ZD-00020/21                

 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w roku 2020 

przez Radę Powiatu w Poznaniu 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2020 wpłynęła 1 petycja: 

 

1. Przedmiot petycji: 

1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających  

i wychowujących swoje dzieci w danym powiecie w zakresie edukacji ich dzieci, które  

z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby miejsc 

w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w przedszkolu,  

a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich rodziców; 

2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla 

osób potrzebujących. 

 

Sposób załatwienia: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Poznaniu w Uchwale 

Nr 2/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. jednogłośnie uznała, iż petycja z dnia 31 maja 2020 r. jest 

bezzasadna. Zdaniem Komisji propozycje zadań wyrażone w petycji nie dotyczą zadań 

obowiązkowych powiatu, co do zasady. Wyposażenie w środki do edukacji dzieci,  

czy mieszkańców nie jest zadaniem powiatu. Powiat ma obowiązek wyposażyć placówki 

oświatowe i jest to systematycznie czynione. Beneficjentem końcowym realizowanych 

programów są uczniowie. Wszystkie te programy przewidują, że te środki pozostaną 

własnością powiatu. Są tylko udostępniane, a po wykorzystaniu mają zostać zwrócone.  

Z założenia mają one pomóc w zdalnej edukacji, ale wszędzie przewidziano, iż sprzęt ma 

pozostać własnością powiatu. Nigdzie nie przewidziano przekazania bezpośrednio pieniędzy 

rodzicom, z uwagi na to, że w chwili obecnej przepływy finansowe do rodziców też są 

czynione. Zakłada się, iż dyrektorzy szkół będą w stanie oszacować, kto tak naprawdę 

potrzebuje pomocy i czy ta pomoc jest niezbędna, czy też nie. Jeżeli chodzi o pkt. 2 petycji, to 

jest ściśle związane z pomocą społeczną. Owszem pomoc społeczna jest jednym z zadań 

powiatu, ale nie w tym zakresie. Najbardziej podstawowa pomoc dla mieszkańców i 

rozeznanie ich potrzeb jest zadaniem gmin, które są bliżej mieszkańca. Nigdy taka potrzeba 
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nie była zgłaszana do powiatu, przez żadną osobę. Nawet gdyby była taka potrzeba zgłaszana, 

to w pierwszej kolejności byłaby próba udzielenia pomocy za pośrednictwem gminy, która ma 

na to środki i ma wszystko  

to przewidziane instytucjonalnie. Instytucje powiatowe na pewno służą odpowiednim 

wsparciem i możliwością skontaktowania z właściwymi placówkami, jednostkami i 

właściwymi organizacjami, które takiej pomocy udzielają, mając to w zadaniach statutowych. 

Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/247/VI/2020,  

w której przyjęła wyniki pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz uznała, iż petycja jest 

bezzasadna.  

 

 Petycja wraz z udzieloną odpowiedzią, z zachowaniem ustawowych terminów, opublikowana 

została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. 

 


