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Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani petycję z dnia 31 maja 2020 roku, złożoną w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego uprzejmie informuję, że 

Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby zmiany przepisów w zakresie zawartym w petycji. 

Szkoły, dla których Powiat Sępoleński jest organem prowadzącym wypożyczały 

uczniom niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji sprzęt elektroniczny. Powiat Sępoleński 

przekazał podległym szkołom 25 laptopów oraz 10 tabletów zakupionych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Zdalna 

szkoła". Urządzenia wyposażone były w zestawy słuchawkowe oraz posiadały wymagane 

przez Ministra oprogramowanie. Wartość pozyskanych środków wynosiła 70.000,00 zł. 

Ponadto informujemy, że Powiat przystąpił do projekt pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowanego w ramach 

Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój 

usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego, 

oprogramowania, sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

zakup środków ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych, wychowanków oraz 

pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz zakup wyposażenia do 

organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. 
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W odniesieniu do Pani drugiego postulatu informuję, że Powiat jest członkiem 

Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach. Zadaniem Banku Żywności jest łagodzenie 

skutków ubóstwa, poprzez realizację działań mających na celu przeciwdziałanie 

niedożywieniu, a w szczególności zwiększenie dostępu do żywności poprzez organizowanie 

zbiórek żywności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto na terenie 

Powiatu działają ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe np. Polski 

Czerwony Krzyż, które zajmują się pomocą dla osób potrzebujących polegającą m.in. na 

przyjmowaniu i wydawaniu odzieży oraz żywności. 

Z poważaniem 

Otrzymują: 
1. Adresat; 

(Ż) a/a. 
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