
Uchwała Nr IX/108/2019 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 czerwca 2019 

w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§1. Po rozpatrzeniu petycji 14 radnych Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 maja 2019 r. 
w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Opocznie, Rada Miejska w Opocznie uwzględnia petycję. 

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

§3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opocznie do poinformowania 
przedstawiciela podmiotu składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr IX/108/2019 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 czerwca 2019r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynął Apel 
do Burmistrza Opoczna skierowany przez grupę 14 radnych Rady Miejskiej w Opocznie 
dotyczący odwołania Pani A.P.-S. ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. W piśmie tym wskazano, że grupa radnych nie 
zgadza się z odwołaniem podnosząc, że w Zarządzeniu Burmistrza Opoczna nie wykazano 
działań, które wymagałyby natychmiastowego odwołania z funkcji dyrektora. Zdaniem 
radnych nie wystąpiła sytuacja stanowiąca szczególnie uzasadniony przypadek i nie doszło 
do destabilizacji w wykonywaniu podstawowych funkcji szkoły. Składający apel radni 
wskazali, że oczekują od Burmistrza Opoczna natychmiastowego przywrócenia Pani Dyrektor 
na stanowisko oraz złożenia wyjaśnień w sprawie zachowania przepisów prawa w całym tym 
wydarzeniu. 

Następnie w dniu 5 czerwca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęło 
pismo Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - radnego Rady Miejskiej 
w Opocznie Tomasza Kopery - z dnia 4 czerwca 2019 r., stanowiące wniosek o skierowanie 
ww. apelu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i potraktowanie apelu jako petycji. 
W uzasadnieniu wskazano, że „taka jest moja wola jako jednego z mieszkańców, którzy 
ten dokument podpisali". 

Apel (petycja) trafił do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
W posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. udział wziął Burmistrz 
Opoczna Dariusz Kosno, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie Anna Zięba oraz Pani 
A.P.-S., którzy zajęli stanowiska w sprawie. Po zamknięciu dyskusji w przedmiocie petycji, 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję jej uwzględnienia. Komisja 
w drodze głosowania, uznała petycję za zasadną, pomimo zgłoszenia przez radnego Jakuba 
Biernackiego sprzeciwu i zdania odrębnego. Jak wskazał Przewodniczący Komisji, petycję 
uznano za zasadną z uwagi na tezy zawarte w Zarządzeniu nr 84/2019 Burmistrza Opoczna 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza z zajmowanego stanowiska, nieznajdujące 
potwierdzenia w stanie faktycznym. Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Opocznie. Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji 
oraz przeanalizowaniu petycji, postanowiła jak w uchwale. 


