
UCHWAŁA NR VIII/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji  Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku 
o przywrócenie w placówce kuchni oraz rozwiązanie problemu  niewystarczającej ilości miejsc 

parkingowych przy placówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 
3 w Łasku o przywrócenie w placówce kuchni oraz rozwiązanie problemu niewystarczającej ilości 
miejsc parkingowych przy placówce. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi 

wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Załącznik do uchwały Nr VIII/86/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłyneła petycja od Rady Rodziców przy 
Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku w sprawie przywrócenia funkcjonowania kuchni w placówce 
Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku oraz rozwiązania problemu dotyczącego niewystarczającej 
ilości miejsc postojowych/parkingowych.

Przewodniczący Rady zgodnie z uprawnieniami statutowymi przekazał petycję Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania i zbadania zasadności petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  po wnikliwym zapoznaniu się z petycją oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień:
- przedstawicieli Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Łasku,
- Burmistrza Łasku pana Gabriela Szkudlarka,
- Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych pani Jadwigi Kurkowskiej,
- dyrekcji oraz pracowników Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 3 w Łasku
unała, że należy przychylić się do prośby Rady Rodziców i podjąć działania w celu przywrócenia 

kuchni w Przedszkolu nr 3, co usprawniłoby funkcjonowanie tej placówki. Przyjęcie takiego wariantu 
spowodowałoby zaniechanie dowożenia posiłków z przedszkola nr 1, co generuje dodatkowe koszty 
i absorbuje pracowników obu przedszkoli do wykonywania wielu czynności związanych 
z pakowaniem, przewożeniem i rozdzielaniem posiłków a także stwarza niepotrzebne konflikty 
między placówkami. Przywrócenie kuchni nie spowoduje wzrostu kosztów w utrzymaniu placówek 
przedszkolnych. Kuchnia ta mogłaby również przygotowywać posiłki dla Żłobka.

Komisja uważa za stosowne podjęcie działań w celu poprawienia układu komunikacyjnego 
w obrębie Przedszkola nr 3, Żłobka oraz Łaskiego Domu Kultury, gdyż obecny stan stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa dowożonych dzieci. Właściwym organem do podjęcia decyzji 
w sprawie przywrócenia funkcjonowania kuchni oraz rozwiązania problemu miejsc parkingowych jest 
Burmistrz Łasku.

Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Miejskiej w Łasku o uznanie 
petycji za zasadną.

Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z treścią petycji oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji uznaje petycję za zasadną.

Pouczenie: 
Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe 
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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