
Uchwała Nr  XXXVI/267/2022

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz.
528 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rozpatruje  się  petycję  złożoną przez  Oddział  Powiatowy Związku Nauczycielstwa

Polskiego  w  Mławie,  Międzyszkolną  Komisję  Pracowników  Oświaty  i  Wychowania

Niezależnego  Związku Zawodowego „Solidarność”  Region Mazowsze Oddział  w Mławie

w dniu 30 marca 2022 roku w zakresie ilości oddziałów szkolnych   i podwyższenia w nich

liczby uczniów w sposób określony w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

§ 2

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Mławskiego  do  zawiadomienia

Wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     

  Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                       Jan Łukasik 



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) weszła
w życie  6 września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz
sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 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
i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

         W dniu 30 marca 2022 roku wpłynęła petycja złożona przez Oddział Powiatowy
Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w  Mławie,  Międzyszkolną  Komisję  Pracowników
Oświaty  i  Wychowania  Niezależnego  Związku  Zawodowego  „Solidarność”  Region
Mazowsze Oddział w Mławie  w zakresie ilości oddziałów szkolnych i podwyższenia w nich
liczby uczniów.
         Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji, która  w dniu
13.04.2022r. po zapoznaniu się z jej treścią zwróciła się do Zarządu Powiatu Mławskiego
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
        Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 21.04.2022r. wskazał na zasadność podtrzymania
stanowiska  zajętego  uprzednio  na  posiedzeniach  w  dniach:  09.03.2022r.,  17.03.2022r.,
potwierdzonych pismem adresowanym do dyrektorów szkół z dnia 21.03.2022r.

Na  rok szkolny 2022/2023 planuje  się  25 oddziałów klas pierwszych w szkołach
ponadpodstawowych, w liczbie po 30 uczniów w oddziale.  W przypadku języków obcych
i  wychowania  fizycznego  rozważa  się  możliwość  realizacji  tych  przedmiotów w grupach
międzyoddziałowych. 

Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  w dniu 11 maja  2022 roku zapoznała  się  ze
stanowiskiem Zarządu Powiatu Mławskiego w przedmiotowej  sprawie.  Biorąc pod uwagę
subwencję  oświatową  oraz  rosnące   koszty  utrzymania  szkół  Komisja  Skarg,  Wniosków
i Petycji uznaje za optymalne obecne rozwiązanie co do liczby oddziałów i liczby uczniów
klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych. 

W świetle przedstawionych wyjaśnień Rada Powiatu Mławskiego uważa, że podjęcie
uchwały jest zasadne według przedstawionej uchwały Nr 12/2022 Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji  z dnia 11 maja 2022 roku.


