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dotyczy: petycji w przedmiocie opracowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja programu (harmonogramu)
wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym, którego celem byłoby
zwiększenie świadomości dot. problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i
młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.
ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) w związku z art. 238 § 1 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
zawiadamiam o załatwieniu w sposób pozytywny wniesionej środkami komunikacji elektronicznej petycji
z dnia 18.09.2018 r. osoby prawnej w przedmiocie opracowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi
informatycznych o charakterze edukacyjnym.
UZASADANIENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w
odniesieniu do §2 petycji z dnia 18 września 2019 r. Wójt Gminy Zgorzelec uznał petycję za niezasadną z
uwagi na następujące okoliczności.
Po dokonaniu oceny sytuacji związanej z realizowaniem zadań własnych gminy w aspekcie
wychowania w trzeźwości i zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii wśród uczniów szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec za niezasadne uznano
dokonywanie zakupów dodatkowo programów informatycznych (oprogramowania) dla potrzeb w/w
szkół. Każda ze szkół w ramach prowadzonej działalności wychowawczej i edukacyjnej prowadzi własne
programy profilaktyczne w zakresie powyższych zadań. Ponoszenie dodatkowych kosztów na zakup
specjalistycznego oprogramowania uznano za nieracjonalne w relacji do rzeczywistych działań

podejmowanych przez Gminę, których skuteczność z uwagi na wiejski charakter gminy (bliższe relacje
szkoła – rodzice – uczniowie) należy ocenić pozytywnie.
Służą temu celowi również zadania realizowane przez wyspecjalizowane podmioty wykonujące
czynności określone w corocznie uchwalanym przez Radę Gminy gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Sprawozdania z realizacji
tego programu są przedstawiane Radzie Gminy.
Nadto żaden z dyrektorów szkół podstawowych nie zgłaszał potrzeb związanych z zakupem powyższego
– dodatkowego - wyposażenia, a wskazać należy iż uczestniczą oni szeregu szkoleń i konferencji, gdzie
poznają różne w tym nowatorskie metody zapobiegania w/w patologiom wśród dzieci i młodzieży..
Z uwagi na powyższe rozstrzygnięto przedmiotową kwestię jak na wstępie.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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