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Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR…….. 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 

26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 

1 września 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uwzględnia się petycję dotyczącą zmiany Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 

26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., 

złożoną przez grupę mieszkańców Gminy Hyżne. 

2. Uzasadnienie uwzględnienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, zobowiązując go do 

zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski 

oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Dnia 10 lipca 2020 r. do Rady Gminy Hyżne wpłynęła petycja dotycząca zmiany uchwały VI/53/19 Rady 

Gminy Hyżne z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 

1 września 2019 r. W dniu 13 lipca 2020 r. do Rady Gminy Hyżne wpłynęło uzupełnienie petycji. 

Petycja, złożona przez mieszkańców Brzezówki, zawierała wniosek o zmianę ww. uchwały Rady Gminy 

Hyżne w ten sposób, by dotychczasowy obwód szkolny tej miejscowości ograniczyć do numerów domostw 

od 107 do końca, zaś domostwa od numeru 1 do numeru 106b włączyć do obwodu szkoły podstawowej w 

Hyżnem.  

Uzasadniając petycję mieszkańcy Brzezówki podnieśli argument, że obecnie ustalone granice obwodów 

szkolnych obu szkół podstawowych nie korespondują ze stanem faktycznym, w którym to około 20 dzieci  

z Brzezówki uczęszcza do szkoły podstawowej w Hyżnem oraz do oddziału przedszkolnego przy tejże szkole. 

Autorzy petycji zwrócili uwagę na historyczny kontekst sprawy, argumentując, że historycznie i społecznie 

przysiółek Brzezówka Góra od zawsze związany był ze szkołą podstawową w Hyżnem.  

W uzasadnieniu petycji, jako ważny czynnik przemawiający za jej uwzględnieniem, wskazano konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, podnosząc, że chodnik przy drodze wojewódzkiej przebiegającej przez 

Brzezówkę zakończony jest na przysiółku Brzezówka Góra. Kolejnym argumentem, który zdaniem autorów 

petycji uzasadnia zmianę, jest infrastruktura, jaką dysponuje szkoła podstawowa w Hyżnem, a której brak w 

szkole podstawowej w Brzezówce: m.in. hala sportowa czy boisko „Orlik”. Zdaniem wnoszących petycję, 

dzieci z Brzezówki powinny mieć zapewniony dostęp do tej infrastruktury, a także do zakupionych w ostatnim 

czasie w szkole podstawowej w Hyżnem pomocy naukowych i laptopów, co stworzy większe możliwości 

rozwoju dzieci. Dodatkowo zwrócono uwagę na to, że utrzymanie obwodów szkolnych w obecnym kształcie, 

w połączeniu z realizacją zasad naboru do szkół w oparciu o te obwody, spowoduje rozłąkę rodzeństwa oraz 

postawi rodziców przed trudną w realizacji koniecznością posyłania dzieci do dwóch różnych szkół 

podstawowych. Na koniec wniesiono o pozytywne rozpatrzenie petycji. 

Petycja została następnie uzupełniona przez jednego z mieszkańców Brzezówki o szereg argumentów, w 

których zwrócono uwagę m.in. na: 

 małą (w porównaniu z innymi terenami obwodu szkoły hyżneńskiej) odległość przysiółka Brzezówka 

Góra do szkoły podstawowej w Hyżnem,  i związany z tym brak konieczności dowożenia dzieci z 

Brzezówki do szkoły w Hyżnem, 

 fakt, że uwzględnienie petycji leży w szerokim interesie mieszkańców całej Gminy, a także samej 

szkoły podstawowej w Hyżnem, która dysponując lepszym zapleczem i infrastrukturą nie powinna 

być przedmiotem ograniczeń. 

 problem socjalizacji uczniów, który zdaniem autora zachodzi lepiej w większym środowisku 

szkolnym, jakie cechuje szkołę podstawową w Hyżnem, nie zaś szkołę podstawową w Brzezówce. 

Na koniec autor uzupełnienia petycji wyraził nadzieję, że w czasie rozpatrywania petycji Radni postawią 

dobro dzieci na pierwszym miejscu. 

Petycja wraz z uzupełnieniem skierowana została pod obrady Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy 

Hyżne (dalej: Komisja), która na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. dokonała analizy wniesionej petycji 

oraz jej oceny, co do zasadności i właściwości rzeczowej. W wyniku obrad Komisja wydała opinię, w której 

uznała petycję za zasługującą na uwzględnienie. Wydanie opinii poprzedziło skierowanie do Wójta Gminy Hyżne 
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wniosku dotyczącego analizy postulowanych zmian na strukturę organizacyjną we wskazanych w petycji 

szkołach, system dowozu uczniów oraz warunki bhp, oraz prognoz demograficznych w obu miejscowościach, 

których dotyczyła petycja. Przedmiotowe dane zostały przekazane Komisji oraz wzięte przez nią pod uwagę w 

trakcie obrad.  

Wydając opinię rekomendującą uwzględnienie petycji Komisja zwróciła uwagę na ewentualne skutki 

finansowe proponowanych zmian, wiążące się zwiększonymi nakładami w przypadku konieczności utworzenia 

nowego oddziału w szkole podstawowej w Hyżnem, oraz ograniczenia liczebności uczniów w szkole 

podstawowej w Brzezówce. Komisja ustaliła również, że postulowana zmiana nie wpłynie negatywnie na poziom 

bezpieczeństwa w szkole podstawowej w Hyżnem oraz nie stwarza ryzyka dla właściwego funkcjonowania tej 

szkoły, nie ma także negatywnego wpływu na system organizacji dowozów. Komisja podkreśliła, że 

uwzględnienie petycji będzie wymagało reorganizacji w zakresie sieci szkół publicznych na terenie Gminy 

Hyżne, w tym na potencjalną konieczność zmian organizacyjnych w szkole podstawowej w Brzezówce 

spowodowaną spadkiem liczby uczniów i wysokimi kosztami ponoszonymi na ich edukację. Komisja zauważyła 

także, że edukacja w większej grupie pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Biorąc pod uwagę wszystkie ww. 

okoliczności Komisja uznała, że postulowane zmiany należy uznać za zasadne ze względu na warunki 

infrastrukturalne, integralność wskazanego obszaru oraz dobro uczniów, petycję zaś za zasługującą na 

uwzględnienie. 

Mając na uwadze argumenty podniesione w petycji, dane statystyczne i finansowe przedstawione przez Wójta 

Gminy Hyżne, oraz pozytywną opinię Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Hyżne, wypracowaną po 

dogłębnej analizie zagadnienia i zidentyfikowaniu tak korzyści płynących z zastosowania postulowanego 

rozwiązania, jak i jego wad, Rada Gminy Hyżne postanawia uwzględnić przedmiotową petycję. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że realizacja postulowanych zmian winna nastąpić poprzez ustalenie na 

nowo planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenie granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, bądź inne rozwiązania organizacyjne czyniące zadość postulatom petycji. 

Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno przy ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych, jak i 

określeniu granic obwodów, lub potencjalnie innych zmianach organizacyjnych mających służyć realizacji 

postulatów zawartych w petycji, organ stanowiący nie dysponuje pełną swobodą decyzyjną. Zmiany takie 

wymagają bowiem w obecnym stanie prawnym, pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

Jednocześnie zasadnym jest, by ewentualne zmiany zostały wypracowane w terminie umożliwiającym ich 

wejście w życie od dnia 1 września 2021 roku. 

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Hyżne postanowiła jak w sentencji. 

 

 


