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Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz 
870) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się o łącznym rozpatrzeniu petycji w sprawie planowanej zmiany obwodu Szkoły 
Podstawowej im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce. 

§ 2. Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w §1 ustala się na 30 dni licząc od dnia 
ogłoszenia niniejszej uchwały. 

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

28 grudnia 2020 roku do Rady Gminy Hyżne wpłynęła petycja od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Brzezówce i mieszkańców wsi Brzezówka w sprawie planowanej zmiany obwodu tej szkoły. Następnie
5 stycznia 2021 roku wpłynęły kolejne trzy petycje dotyczące tej samej sprawy.

Petycje zostały przekazane do Komisji skarg, wniosków i petycji, która na posiedzeniu 22 stycznia 2021 roku
wystąpiła z wnioskiem do rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia o łącznym rozpatrzeniu w/w
petycji.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, jeżeli w ciągu miesiąca od
otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej
samej sprawy, podmiot właściwy do ich rozpatrzenia może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (tzw. petycja
wielokrotna).

Z kolei art. 11 ust. 2 wskazuje, że na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub
urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od
dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu ustalonego okresu
oczekiwania.

Proponuje się, aby okres oczekiwania na dalsze petycje trwał 30 dni. Po upływie tego okresu Komisja skarg,
wniosków i petycji przystąpi do prac nad wydaniem łącznej opinii do wszystkich złożonych w tej sprawie
petycji.
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