
UCHWAŁA NR XXII/288/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie petycji złożonej przez rodziców uczniów dotychczasowych VII klas w Szkole 
Podstawowej w Wiewiórczynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz 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. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez rodziców uczniów dotychczasowych VII 
klas w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie zawierającą sprzeciw wobec decyzji połączenia 
w przyszłym roku szkolnym dwóch klas w jedną VIII klasę. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do powiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/288/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 lipca 2020 r. 

Uzasadnienie  

  
  W dniu 3 czerwca 2020 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęła petycja od rodziców 

uczniów dotychczasowych klas VII w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie w sprawie  sprzeciwu 
wobec decyzji połączenia w przyszłym roku szkolnym dwóch klas w jedną VIII klasę. 

 Przewodniczący Rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 
rozpatrzenia i wyrażenia opinii. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 czerwca  2020 r. przeanalizowała petycję oraz wysłuchała 
argumentów przedstawicieli rodziców. 

 W dniu 2 lipca 2020 r. wpłynęło pismo od Burmistrza Łasku informujące o podjęciu działań 
na rzecz utrzymania odrębności oddziałów uczniów (byłych 6-cio i 7-mio latków) na poziomie klas 
VIII. 

W związku ze stanowiskiem Burmistrza, petycja stała się bezprzedmiotowa, wobec czego Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie uznanie jej za bezzasadną. 

Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała 
petycję za bezzasadną. 

Pouczenie: 
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. 

W ww. przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot 
wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji 
(art. 12. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art. 13. ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach).
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