
Uchwała Nr ..... . 

Rady Miejskiej w Opocznie , 

z dnia ........................... . 

w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na 
poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego i poprawę 
bezpieczeństwa placówki 

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 usta'-'"1' z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansov.'Ych na 
poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego 1 poprawę 

bezpieczeństwa placówki, Rada Miejska w Opocznie uwzględnia petycję. 

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały po\:\rierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Załącznik do uchwały Nr ......... . 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia·····················-·--········ 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy 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 sprmvie dotyczącej podmiotu vmoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęła petycja 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie 
o ·wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych 

do przeprowadzenia działań mających między innymi na celu poprawę stanu obiektu szkoły, 

właściwe zagospodarowanie terenu boiska szkolnego zgodnie z obowiązującymi standardami 
oraz poprawę bezpieczeństwa placówki, wyszczególniając w petycji działania, o które 
wnioskują. Wnoszący petycję zwrócili uwagę na niedoinwestowanie placówki i konieczność 
zmodernizowania terenu szkoły podkreślając znaczenie wczesnego inwestowania w rozwój 

i edukację dzieci. 
Petycja była procedowana na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji, które 

odbyło się w dniu 28 maja 2019 r. Komisja po poddaniu rozstrzygnięcia pod głosowanie, 
uznała petycję za zasadną. W uzasadnieniu wskazano, że podnoszona przez rodziców 
potrzeba dofinansmvania placówki i przeprowadzenia prac remontowych zasługuje 

na uwzględnienie. 

Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej Rady :Miejskiej 
w Opocznie. Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji 
oraz przeanalizowaniu petycji, postanowiła jak w uchwale. 


