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PROJEKT 
Uchwała Nr ..... . 

Rady Miejskiej w Opocznie 

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

w spra·wie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie 
w sprawie zaprzestania piętnm„•ania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 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, 1309, 1696 i 1815) 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 auczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie z dnia 
16 września 2019 r. w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Opocznie, Rada Miejska w Opocznie uwzględnia petycję. 

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Ivliejskiej w Opocznie do poinformowania 
przedstawicieli 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. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



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

UZASAD ITENIE 

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

W dniu 10 października 2019 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Opocznie wpłynęła petycja z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaprzestania piętnowania 
nauczycieli Szkoły Podstawowej m 3 w Opocznie. Podpisanych pod petycją 56 Nauczycieli 
wniosło o zaprzestanie poruszania kwestii związanych z „Trójką" na kolejnych sesjach Rady 
Miejskiej, zwracając uwagę, iż od pewnego czasu obserwują nagonkę na Szkołę związaną 
z ciągłym poruszaniem przez Radę Miejską w Opocznie tematu placówki. Wnoszący petycję 
wskazali, że polemiki w Radzie rozgrywane są na tle politycznym, a nękanie Nauczycieli 
nie służy dobru placówki. W konkluzji zażądali, aby umożliwić im normalną, spokojną pracę, 
a rozstrzyganie kwestii spornych pozostawić sądom i zainteresowanym stronom, bowiem 

problemy poruszane od miesięcy na sesjach Rady Miejskiej dotyczące „Trójki" nie leżą 
w kompetencji Rady. Nauczyciele zv..lfócili się o zaprzestanie piętnowania i zakończenie 
polemiki pozbawionej obiektywizmu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ·Rady Miejskiej w Opocznie po rozpatrzeniu 
petycji, w tym 'ńrysłuchaniu przedstawicieli auczycieli Szkoły Podstawowej m 3 
w Opocznie, uznała petycję za zasadną. W uzasadnieniu Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji wskazał w ślad za treścią petycji, iż „Trójka" zawsze była postrzegana 
w środowisku lokalnym, przez rodziców jako szkoła z ambicjami o wysokim poziomie 
nauczania, przyjazna dla uczniów i rodziców. Kadrę pedagogiczną tworzą ludzie, którzy 
od lat pracują na opinię o SP m 3. \V uzasadnieniu uwzględnienia petycji Przewodniczący 
Komisji podał dodatkowo: ,,Apelujemy do Burmistrza o wprowadzenie pozytywnych 
rozwiązań w organizacji przedmiotowej placówki." 

Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej Rady 1iejskiej 

w Opocznie. Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji 

oraz przeanalizowaniu petycji, postanowiła jak w uchwale. 


