
ZARZĄDZENIE  Nr 58/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku 

poz. 559 ze zm.)1) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 

(Dz. U z 2018 roku poz. 870), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wielokrotną, złożoną w przedmiocie nauki języka niemieckiego 

jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Strzeleczki. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005. 
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 58/22 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 27 maja 2022 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 28.04.2022 r. na adres Urzędu Gminy Strzeleczki wpłynęła petycja, złożona przez Klub Radnych 

Gminy Strzeleczki, w sprawie zachowania nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin tygodniowo jako języka 

mniejszości. Następnie, w dniu 09.05.2022 r. wpłynęła kolejna petycja Pana Tomasza Kłosia, reprezentującego 

rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach również w sprawie zachowania nauki języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo.  

Wobec powyższego Wójt Gminy Strzeleczki, działając zgodnie z art. art. 11 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku poz. 870) w dniu 10.05.2022r. zarządził o łącznym 

rozpatrywaniu petycji jako petycji wielokrotnej w przedmiocie zachowania nauki języka mniejszości niemieckiej 

jako języka mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo. Organ jednocześnie wskazał okres 14 dni 

oczekiwania na dalsze petycje, licząc od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki. 

Do dnia 24.05.2022 r. na adres Urzędu wpłynęły dwie petycje: Rady Rodziców oraz rodziców uczniów Szkoły 

Podstawowej w Zielinie oraz Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w tej samej sprawie. 

Analiza wymienionej wyżej petycji wielokrotnej wskazuje, iż nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 

ust. 2 pkt 1 oraz 2 ww ustawy tj. w złożonych petycjach: 

– nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z rodziców (podmiotów) wnoszących petycje, 

– nie wskazano osoby reprezentującej, składającej petycję rodziców (grupy podmiotów) uczniów Szkoły 

Podstawowej w Strzeleczkach, 

– nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby osoby reprezentującej Klub Radnych składający petycję. 

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach, petycja powinna zawierać między innymi: 

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję  

oraz wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. 

Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub 

siedzibę każdego z tych podmiotów. 

Powyższe braki formalne tj. brak określenia reprezentanta podmiotu oraz adresów zamieszkania 

wnioskujących nie podlegają uzupełnieniu przez wezwanie organu. Zatem niespełnienie jednego z tych wymogów 

skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach. 

Niniejsze Zarządzenie wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji  

w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 

Pouczenie 

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