
UCHWAŁA  Nr XXXIV/206/21  

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole 

Podstawowej w Zielnie   

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 713 ze zm.1) ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy 

Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje  się,  że  wniesiona  w  dniu 20 kwietnia 2021 r. petycja  dotycząca utworzenia oddziału  

VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielnie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXXIV/206/21 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 20 kwietnia do biura Rady Gminy Strzeleczki wpłynęła petycja dotycząca utworzenia oddziału  

VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie. Petycja ta została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2021 roku 

szczegółowo omówiła sposób zakwalifikowania pisma i zasięgnęła opinii radcy prawnego. Z uwagi na tożsamość 

zagadnienia podnoszonego w petycjach, zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu  

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Stosownie do art. 

11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłoszono okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej 

samej sprawy, który wynosił dwa tygodnie od dnia opublikowania ogłoszenia, tj. do 25 maja 2021 r. W okresie od 

20 kwietnia do 25 maja 2021 r. w zakresie utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie 

wpłynęły 2 petycje zarejestrowane w Urzędzie Gminy Strzeleczki pod numerami: 

1) 4/2021 – petycja dot. utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielnie; 

2) 8/2021 – petycja dot. utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielnie skierowana do 

Kuratora Oświaty w Opolu; 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania petycji stwierdziła, że należy przychylić się do 

prośby wnioskodawców, gdyż zgodnie z wolą rodziców a także stanowiskiem organu prowadzącego należy 

utworzyć oddział klasy VII w Szkole Podstawowej w Zielnie w roku szkolnym 2021/2022. Taką opinię Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła Radzie Gminy.  

W związku z powyższym, Rada Gminy Strzeleczki po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji stwierdziła, iż w/w petycja zasługuje na uwzględnienie. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach rozpatrujący petycję ogłasza sposób załatwienia 

petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 13 ust. 1. 

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 w/w ustawy sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 24DA5BA5-5355-4D28-B24F-B09C5C6C7001. Podpisany Strona 2


