Uchwała

Nr XLIV/493/2018

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia decyzji zmierzających do realizacji
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 187 5 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.), uchwala się, co następuje:
w imieniu Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Kraśnicy, Dyrektora i Rady Pedagogicznej, Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy
w Kraśnicy, Mieszkańców wsi: Kraśnica, Antoninów, Rodziców uczniów we wsi: Dęba,
Dęborzeczka, Buczek i Sympatyków szkoły, w sprawie podjęcia decyzji zmierzających
do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy, Rada Miejska
w Opocznie nie uwzględnia petycji.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1123 ze zm.), 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. Jak stanowi z kolei art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
W dniu 2.02.2018 r. Pan M.B., działając w imieniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej w Kraśnicy, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, Dyrektora
i Rady Pedagogicznej, Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy w Kraśnicy, Mieszkańców
wsi: Kraśnica, Antoninów, Rodziców uczniów we wsi: Dęba, Dęborzeczka, Buczek
i Sympatyków szkoły, wniósł do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie petycję
w sprawie podjęcia decyzji zmierzających do realizacji budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Kraśnicy. Po analizie przedmiotu petycji, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie zwrócił się do Burmistrza Opoczna o skierowanie zapytania do
odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego w Opocznie w kwestii możliwości pozyskania
zewnętrznych źródeł finansowania zadania objętego petycją. Uzyskania zewnętrznego
dofinansowania inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kraśnicy jest zagadnieniem kluczowym, gdyż Gmina Opoczno nie dysponuje
aktualnie środkami umożliwiającymi samodzielne jej sfinansowanie. Biorąc pod uwagę
informacje uzyskane od Burmistrza Opoczna, Rada Miejska w Opocznie wskazuje,
że obecnie Gmina Opoczno jest zaangażowana w dwa duże projekty związane z poprawą
infrastruktury sportowej, których realizacja ma być współfinansowana ze środków
zewnętrznych. Pierwszym z nich jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Opocznie z oddziałami integracyjnymi w technologii budownictwa pasywnego,
o współfinansowanie której Gmina Opoczno wnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi w roku 2017. Wniosek ten jest na etapie oceny formalnej. Drugim zaś jest urządzenie
kompleksu sportowego wokół zalewu w Opocznie, o dofinansowanie którego Gmina
Opoczno składa wniosek w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej" ogłaszanego przez Ministra Sportu i Turystyki. Z uzyskanych od
Burmistrza Opoczna informacji wynika również, że środki na zadanie inwestycyjne
polegające na budowie przyszkolnej infrastruktury sportowej z przeznaczeniem na potrzeby
zajęć wychowania fizycznego, można pozyskać z ww. programu „Sportowa Polska".
Wysokość dofinansowania, jakie można z niego uzyskać, kształtuje się na poziomie 33 %
wydatków kwalifikowalnych.
W związku z brakiem środków umożliwiających samodzielne sfinansowanie przez
Gminę Opoczno budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy oraz
zaangażowaniem Gminy Opoczno w dwa inne projekty współfinansowane ze środków
zewnętrznych, na chwilę obecną petycja nie może zostać uwzględniona.

