Uchwała

Nr VI/81/2019

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole 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) 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 Nauczycieli Szkoły Podstawowej m 3 w Opocznie z dnia
31 stycznia 2019 r. o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole

Podstawowej m 3 w Opocznie, Rada Miejska w Opocznie nie uwzględnia petycji.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego

składającego petycję

Rady Miejskiej w Opocznie do poinformowania
o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
§ 5.

Uchwała

Przewodniczącej

Rady Miejskiej w Opocznie.

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewod icząca
Rady Miejskie w Opocznie

Załącznik

do uchwały nr VI/81/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 marca 2019r.

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 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
art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
W dniu 5 lutego 2019 r. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, w imieniu
których wystąpił przedstawiciel Pani E.S., wnieśli do Rady Miejskiej w Opocznie petycję
z dnia 31 stycznia 2019 r. o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole
Podstawowej nr 3 w Opocznie. Petycję uzasadniono w szczególności dużym
zainteresowaniem utworzeniem liceum wśród uczniów i ich rodziców, możliwością
zatrzymania absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie (dalej: Szkoła), którzy
nie znajdują dla siebie miejsca w istniejącej sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie
opoczyńskim, dużym odciążeniem szkół średnich powiatu w roku dublowania roczników absolwentów SP i gimnazjum, wykorzystaniem bazy po gimnazjum, a także uniknięciem
zwolnień lub ograniczeń etatów nauczycieli Szkoły.
Komisja petycji, skarg i wniosków uznała się za kompetentną do rozpatrzenia petycji,
gdyż zgodnie z art. 8 ust. 16 oraz ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) gmina może zakładać i prowadzić szkoły i placówki,
których prowadzenie należy do powiatu, po zawarciu w tym zakresie porozumienia. Zgodnie
zaś z art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości Rady Miejskiej należy wyrażenie zgody na zawarcie ww. porozumienia.
Na posiedzenie Komisji, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r., Komisja zaprosiła
przedstawiciela podmiotu, który złożył petycję, tj. Panią E.S. Przedstawiciel Nauczycieli
podtrzymała stanowisko zawarte w petycji.
Komisja po poddaniu rozstrzygnięcia pod głosowanie, uznała petycję za niezasadną.
W uzasadnieniu wskazano na brak ekonomicznej i infrastrukturalnej zasadności działania,
brak bazy lokalowej do realizacji tego działania, nieznalezienie alternatywnego środka
na rozwiązanie tej przejściowej sytuacji w szkolnictwie np. współpracy pomiędzy oświatą
gminy a oświatą powiatową, a także wystarczającą bazę lokalową obecnych szkół średnich,
która nie wymaga nakładów samorządu.
Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie.
Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji oraz przeanalizowaniu petycji,
postanowiła jak w uchwale.

