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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 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. Nie uwzględnia się 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., 
złożoną przez grupę mieszkańców Gminy Hyżne. 

2. Uzasadnienie nie 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
z późn. zm.) 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. Natomiast 13 lipca 2020 r. wpłynęło uzupełnienie petycji.

W celu rozpatrzenia w/w petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Hyżne odbyła dwa
posiedzenia; pierwsze z nich miało miejsce 24 września, drugie 27 listopada 2020 r. Rozpatrzenie petycji
zostało poprzedzone szczegółową analizą aktualnego stanu prawnego oraz wpływu ewentualnych zmian na
sytuację placówek oświaty, których zmiana obwodów szkół miała dotyczyć.

W trakcie posiedzenia z 27 listopada 2020 r. Komisja zarekomendowała uznanie petycji za zasługującą na
uwzględnienie. Uchwała w tej sprawie miała zostać podjęta na XXV sesji Rady Gminy Hyżne 29 grudnia
2020 r. W trakcie sesji Rada Gminy Hyżne podjęła decyzję o usunięciu uchwały z porządku obrad oraz
przekazaniu petycji do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Hyżne.
Powodem tej decyzji było wpłynięcie 28 grudnia 2020 r. kontrpetycji podpisanej przez około
400 mieszkańców miejscowości Brzezówka. Rada Gminy uznała, że zdecydowany wyraz poparcia dla
niedokonywania zmian w sprawie organizacji obwodów sieci szkół na terenie Gminy Hyżne wymaga
ponownej analizy petycji oraz skutków jej pozytywnego rozpatrzenia.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Hyżne spotkała się ponownie
22.01.2021 r. i dokonała powtórnego rozpatrzenia petycji oraz wysłuchała obecnych na posiedzeniu
zainteresowanych mieszkańców sołectwa Brzezówka oraz przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Zważywszy na zdecydowane poparcie mieszkańców sołectwa Brzezówka dla utrzymania obecnego stanu
prawnego w sprawie granic obwodów szkół podstawowych na terenie Gminy Hyżne oraz społeczny sprzeciw
wobec zmian, Komisja skarg wniosków i petycji uznała petycję za niezasługująca na uwzględnienie.

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