
UCHWAŁA NR XXXI/267/21 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz.713 i 1378 ) oraz art.9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. 
poz.870) , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie reorganizacji 
Szkoły Podstawowej w Antoniowie  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji w przedmiotowej sprawie, postanawia nie uwzględnić petycji z przyczyn zawartych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia br. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęło pismo nazwane protestem w

sprawie reorganizacja Szkoły Podstawowej w Antoniowie złożone przez Radę Rodziców i Radę

Pedagogiczną przy Szkole Podstawowej w Antoniowie.

Powyższe pismo zostało przekazane pismem o sygnaturze RM.0004.2.1.2021 z dnia

15.01.2021r. przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ozimku zgodnie z kompetencją do

właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku podczas posiedzenia w dniu

21.01.2021r. po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 5 stycznia 2021r. uznała pismo za petycję i

pismem RM.152.1.2021 z dnia 22.01.2021r. wystąpiła o ustosunkowanie się do petycji przez

Burmistrza Ozimka.

W dniu 01.02.2021r. pismem o sygnaturze akt GZO.0701.1.2021 Mirosław Wieszołek

ustosunkował się do petycji wyraźnie podkreślając, iż na dzień skierowania petycji do Rady

Miejskiej w Ozimku nie została podjęta jednoznaczna decyzja o przekształceniu Szkoły

Podstawowej w Antoniowie, która jest przedmiotem petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. .Uchwałą Nr

XXX/260/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. Rada Miejska zdecydowała o zamiarze przekształcenia

ww. Szkoły Podstawowej, co stanowi niezbędny element formalny do podjęcia dalszych czynności.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870):

przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Niewątpliwie kwestia

reorganizacji Szkoły Podstawowej w Antoniowie jest sprawą dotyczącą życia zbiorowego

społeczności lokalnej w Antoniowie – wymaga ona zatem rozważenia argumentów za, jak i

przeciw reorganizacji. Podjęcie ww. uchwały jest jednak pierwszym krokiem do tego, by taka

procedura mogła być w ogóle rozpoczęta – zgodnie z art. 89 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) o zamiarze

przekształcenia szkoły należy powiadomić m.in. rodziców uczniów oraz właściwego kuratora

oświaty. Kurator dopiero wtedy może wydać opinię w tym zakresie. Bez względu na jej treść,

Rada Miejska ponownie będzie głosować nad przekształceniem Szkoły Podstawowej w

Antoniowie – może postanowić o jej reorganizacji lub uznać, że nie wyraża zgody na takie
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działanie. Na dzień dzisiejszy treść petycji należy ocenić jako istotny i cenny głos w dyskusji,

którą uchwała Nr XXX/260/21 z dnia

25 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Antoniowie dopiero

rozpoczyna.

W związku z powyższym z przyczyn podanych powyżej i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Ozimku postanawia nie uwzględnić petycji z dnia 5 stycznia

2021r..
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