
UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016,poz.446 
z późn.zm.), art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.poz.1195 z późn.zm.) Rada 
Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 

1. Oddala się petycję Pana Krzysztofa Spodziei.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce do udzielenia odpowiedzi wnoszącemu 
petycję.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 206/XXVIII/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce wpłynęła petycja Pana 
Krzysztofa Spodziei - Radnego Rady Miejskiej w Praszce w sprawie utworzenia w Kowalach szkoły 
podstawowej o pełnej strukturze organizacyjnej. Petycja skierowana była do Ministra Edukacji Narodowej, 
który zgodnie z art.6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przekazał do załatwienia według właściwości 
organowi stanowiącemu Gminy Praszka.

Petycja zawiera załączniki:

1) uchwała Nr 182/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

2) petycja Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach z dnia 30 stycznia 2017 r. 
adresowana do Burmistrza Praszki,

3) petycja Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach 7 lutego 2017 r. adresowana do 
Burmistrza Praszki,

4) wniosek radnego Krzysztofa Spodziei o dokonanie poprawki w projekcie uchwały z dnia 07 lutego 
2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego,

5) prośba radnego Krzysztofa Spodziei z dnia 10 lutego 2017 r. skierowana do Kuratora Oświaty w Opolu,

6) petycja Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach skierowana do Kuratora Oświaty 
w Opolu  z dnia 14 lutego 2017 r. wraz z podpisami 300 osób,

7) opinia - sygn.WRE.545.37.2017 - Kuratora Oświaty w Opolu z marca 2017 r. dotycząca uchwały nr 
178/XXV/2017 Rady Miejskiej w Praszce,

8) Odpowiedź Kuratora Oświaty w Opolu z 14 marca 2017 roku - sygn.WRE.545.37.2017 r. - na prośbę 
radnego Krzysztofa Spodziei skierowaną do Kuratora z dnia 10 lutego 2017 r.,

9) statystyka ludności i inne opracowania.

Rada Miejska w Praszce w dniu 9 lutego 2017 r. podjęła większością głosów uchwałę Nr 178/XXV/2017 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która 
została dostarczona Kuratorowi Oświaty w Opolu celem zaopiniowania. Przed podjęciem uchwały Rada 
analizowała wszystkie pisma wpływające do Rady, a dotyczące sieci szkół, w tym pisma z miejscowości 
Kowale.

W dniu 7 marca wpłynęło pismo Kuratora Oświaty w Opolu, w którym pozytywnie zaopiniował przyjęte 
w uchwale rozwiązania. W dniu 14 marca 2017 r. Rada podjęła większością głosów uchwałę 
Nr 182/XXVI/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Ta uchwała zakończyła procedurę wdrożenia reformy oświaty w gminie Praszka. Załączone do 
petycji pisma były znane już w samej procedurze projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego. Petycja nie zawiera żadnych nowych okoliczności nieznanych  organowi stanowiącemu. Petycję 
przekazano Komisjom Stałym Rady celem zajęcia stanowiska.

Petycja podlega oddaleniu, gdyż wniosek nie może być zrealizowany. Procedura została przeprowadzona 
zgodnie z ustawą - przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Rada podjęła najlepsze rozwiązania dla 
wszystkich szkół.
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