
UCHWAŁA NR XXIX/236/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rozpatruje się negatywnie petycję złożoną do Burmistrza Drawska Pomorskiego           
z dnia 3 kwietnia 2020 r.  (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim – 
06.04.2020r.) uzupełnioną pismem z dnia 22.04.2020r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego          
w Drawsku Pomorskim – 23.04.2020r.), a przekazaną przez Burmistrza Drawska 
Pomorskiego do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim pismem z dnia 24.04.2020 r. (data 
wpływu do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim – 24.04.2020r.) w sprawie 
nielikwidowania Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne negatywnego rozpatrzenia petycji, o której mowa            
w ust. 1,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 
 
 

Ireneusz Gendek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/236/2020 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne negatywnego rozpatrzenia petycji 

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (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. 

W dniu 06 kwietnia 2020 r.  do Burmistrza Drawska Pomorskiego wpłynęło pismo od 
jednego z mieszkańców Ostrowic w sprawie planowanej likwidacji punktu przedszkolnego 
funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach. Przedmiotem petycji było 
wystąpienie, aby nie likwidować ww. Punktu Przedszkolnego. 

Pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r. nr SP.4424.2.17.2020.JO Burmistrz Drawska 
Pomorskiego udzielił wstępnych wyjaśnień na powyższe wystąpienie zainteresowanej, po 
czym pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r. ww. petycja została uzupełniona i podtrzymana. 

Pisma te Burmistrz Drawska Pomorskiego skierował, jako petycję do Rady Miejskiej                
w Drawsku Pomorskim pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r.  do rozpatrzenia przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim wyjaśniając, iż cyt.” 
Burmistrz oraz Rada Miejska w Drawsku Pomorskim nie podjęła żadnej decyzji w sprawie 
likwidacji Punktu Przedszkolnego w Ostrowicach. Nie została wszczęta procedura 
likwidacji ww. punktu. Kwestia likwidacji szkoły (placówki) została unormowana 
w art. 89 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe. Likwidacja 
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego placówki jest możliwa jedynie 
wówczas, gdy nadzór pedagogiczny wyrazi pozytywną opinię na ten temat. Gmina 
Drawsko Pomorskie nie wystąpiła o opinię do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, 
bo żadna decyzja w tym zakresie nie została podjęta”  Ponadto Burmistrz wyjaśnił w ww. 
piśmie, iż nauka w ww. formie odbywać się będzie w tzw. grupie międzyoddziałowej 
wskazując, że cyt.:  „Nauczanie i wychowanie w grupie międzyoddziałowej będzie 
realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia 
z dziećmi zostaną dopasowane do każdej grupy wiekowej”.  

 Argumentacja ta, jest zdaniem Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, wystarczająca, 
aby podzielić pogląd organu wykonawczego gminy Drawsko Pomorskie co do słuszności 
podjętych działań polegających na innym zorganizowaniu zajęć poprzez utworzenie 
Międzyoddziałowej Grupy Przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach, co 
potwierdza pismo Kuratora Oświaty w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Wałczu z dnia 
12 maja 2020 r. pozytywnie opiniujące arkusz organizacji na rok szkolny 2020/2021 
Szkoły Podstawowej w Ostrowicach, w skład której wchodzi ww. oddział przedszkolny. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, złożona petycja została rozpatrzona negatywnie. 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 12 ustawy 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 
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rozpatrzenia petycji. W takim przypadku, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji 
niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia 
i poprzednim sposobie załatwienia.
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