
UCHWAŁA NR XXXIII/292/21 
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dbajmy o najmłodszych  - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji złożonej w dniu 30 sierpnia 2021 r. przez Prezesa Zarzadu Szulc-Efekt sp. 
z o.o. z/s w Warszawie w sprawie zaplanowania wykorzystania narzędzi związanych z Internetem 
i Informatyzacją na polu prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji młodym osobom w celu 
przeciwdziałania patologiom związanym z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających. 

§ 2. Ustala się odpowiedź na petycję, w brzmieniu stanowiącym uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów do powiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Janusz Szustkiewicz 
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Uzasadnienie 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. na skrzynkę mailową Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęłą petycja 
w sprawie zaplanowania wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją na polu 
prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji młodym osobom w celu przeciwdziałania patologiom 
związanym z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających. 

W dniu 23 września 2021 r.  na skrzynkę mailową Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynęła skarga 
w trybie 229 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) związna 
z uprzednim wnioskiem w trybie art. 241 KPA i Petycją - Zmieniajmy Gminy na Lepsze. W dniu 
29 września 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynął pocztą tradycyjną oryginał 
powyższego pisma. 

W dniu 4 listopada 2021 roku odbyło sie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 
przeanalizowała postulaty zawarte w petycji i przesłanych pismach i uznała je za bezzasadne. 

Komisja uznała za ważny problem poruszany przez wnoszącego petycję w zakresie wykorzystania 
narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją – sensu largo do wykorzystania w ramach 
prewencyjnych, obowiązkowych działań prowadzonych przez Gminę związanych z prewencją alkoholową 
wobec dzieci i młodzieży w szczególności wykorzystania mediów społecznościowych. 

Jednocześnie Komisja zauważyła, że Gmina i Miasto Odolanów, jak i działająca w jej zakresie Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystują media w swojej pracy. Na terenie gminy, 
w tym w szkołach prowadzone są liczne programy edukacyjne dotyczące nadużywania alkoholu, 
narkotyków i dopalaczy. Ponadto gmina współpracuje  i wspiera działania Centrum Integracji Społecznej. 
Działania prewencyjne prowadzi także policja, która ściśle współpracuje z Gminną Komisją Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że gmina wykorzystuje już 
obecnie narzędzia internetowe do wykonywania zadań własnych w tym zakresie, dlatego też należy uznać 
że skarga jest niezasadna.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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