
UCHWAŁA NR X/89/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Związku Zawodowego Oświata dotyczącej podjęcia działań 
mających na celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych 
na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany dotychczasowego 
sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie skargi, wnioski i petycje składane 

przez nauczycieli do organu stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane 
w oparciu o normy prawne wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu 

przepisów prawa oświatowego i poddawane po publiczną dyskusję na sesjach rady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r.,poz.506 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Odmówić uwzględnienia petycji Związku Zawodowego Oświata z dnia 29 marca 2019 roku, 
otrzymanej w dniu 5 kwietnia 2019 roku, nr pisma ZZ-091/2019, w sprawie podjęcia działań mających na 
celu wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 
2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany dotychczasowego sposobu działania 
(procedowania) w ten sposób, że wszelkie skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu 
stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne 
wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa oświatowego 
i poddawane po publiczną dyskusję na sesjach rady.

§ 2. 

Uzasadnienie odmowy uwzględnienia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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UZASADNIENIE

Podmiot wnoszący petycję tj. Związek Zawodowy Oświata, 40-216 Katowice ul. Słowiańska 1,
działając w interesie publicznym zażądał podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę arkuszy
organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz zmiany dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie skargi, wnioski
i petycje składane przez nauczycieli do organu stanowiącego i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą
rozpoznawane w oparciu o normy prawne wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu
przepisów prawa oświatowego i poddawane po publiczną dyskusję na sesjach rady.

Po wnikliwej analizie petycji oraz udzieleniu dodatkowych informacji i wyjaśnień stwierdza się, że:
1) arkusze organizacyjne pracy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w tym dotyczące roku szkolnego 2019/2020, są dogłębnie
analizowane pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz
zatwierdzane w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), i przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. z 2017 r., poz.649 z późn. zm.).
Sposób zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli jest szczegółowo określony ww.
przepisami prawnymi. Stąd też uwzględnienie żądania polegającego na zmianie dotychczasowego
sposobu działania (procedowania) w przedmiotowym zakresie nie znajduje uzasadnienia;

2) sposób rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji jest określony przepisami prawa, w tym
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870).
Rada Miejska rozpatrując w ramach swoich kompetencji odpowiednio skargi, wnioski lub petycje,
każdorazowo rozstrzyga je mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym
również przepisy prawa wewnętrznego - Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Mając powyższe na względzie, stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.

Informuje się, że sposób załatwienia petycji zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870), nie może być przedmiotem skargi.
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