UCHWAŁA NR XLIII/338/2021
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie petycji Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych
z dnia 6 października 2021 roku
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. 2018, poz. 870) w zw.
z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372), Rada Gminy
Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Gniezno po rozpatrzeniu petycji Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego
w Szczytnikach Duchownych z dnia 6 października 2021 roku uwzględnia petycję w zakresie dotyczącym budowy
nowej placówki oświatowej, wskazując, że nie jest właściwa w kwestii wyboru jej lokalizacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4940EEB8-C8B8-4A6D-AC13-4FE919D62EEB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W dniu 28 października 2021 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno wpłynęła petycja Rady
Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych z dnia 6 października
2021 roku w sprawie budowy nowej placówki oświatowej przy boisku szkolnym w Szczytnikach Duchownych.
Petycja przekazana została do rozpoznania Radzie Gminy Gniezno.
Odnosząc się do podmiotu wnoszącego petycję wskazać należy, że zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 2082) rada rodziców może występować do dyrektora i innych
organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Przyjęto na tej podstawie, ze
wniesienie petycji mieści się w kompetencjach Rady Rodziców.
W treści petycji wskazano, że konieczność wybudowania przedszkola ze żłobkiem oraz salami dla dzieci
nauczania początkowego 1 -3 jest bezapelacyjna i wynika ze strategii rozwoju oświaty. Rejon Szczytnik
Duchownych i okolicznych wsi jest terenem rozwojowym. W przedszkolu brakuje miejsc a szkoła działa
w systemie zmianowym. Jednocześnie wskazano, że nowa placówka powinna zostać wybudowana jak najbliżej
już istniejącego budynku. Obniżyć ma to koszty związane z transportem posiłków dla dzieci.
Petycja rozpoznana została na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 listopada 2021 r.
Odnosząc się do treści petycji wskazać należy, że budowa nowej placówki oświatowej była już
niejednokrotnie podnoszona na forum Rady Gminy Gniezno. Sporządzono w tej kwestii wiele ustaleń
i dokumentów. Istnieje zgoda wśród radnych co do potrzeby budowy nowej placówki oświatowej związanej
z przedszkolem. Z tego względu sposób rozpatrzenia petycji jest oczywisty. Na obecnym etapie nie ma żadnych
dokumentów dotyczących konieczności rozbudowy nowej placówki o żłobek i sale do nauczania początkowego.
Dlatego też Rada w tym zakresie nie podejmuje stanowiska.
Wskazać jednak należy, że Rada nie będzie decydować co do lokalizacji budynku. Jest to bowiem rola
organu wykonawczego, który podejmie stosowną decyzję. Oczywiście rada służy opinią doradczą.
Petycję należy uznać za uzasadnioną co do zasady, z zastrzeżeniem, że Rada nie decyduje o ostatecznym
miejscu inwestycji.
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