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UCHWAŁA NR 14.116.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców uczniów, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Krzepicach oraz mieszkańców Krzepic szczególnie Osiedla Kuźniczka i mieszkańców miejscowości 

Lutrowskie

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 usta. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu  petycji z dnia 8 października 2019 roku złożonej przez rodziców uczniów, grono 
pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach mieszkańców Krzepic szczególnie mieszkańców Osiedla 
Kuźniczka i mieszkańców miejscowości Lutrowskie w sprawie wybudowania pełnowymiarowej sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach ze względów społecznych uznaje się petycję  za zasadną, a  
nie uzasadnioną ze względów ekonomicznych.

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję o sposobie 
jej rozpatrzenia.

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

W przedmiocie petycji z dnia 8 października 2019 roku złożonej przez rodziców uczniów, grono
pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach mieszkańców Krzepic szczególnie mieszkańców Osiedla
Kuźniczka i mieszkańców miejscowości Lutrowskie (data wpływu 21.10.2019 r.) należy uznać że petycja ze
względów społecznych jest uzasadniona ale nieuzasadniona ze względów ekonomicznych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 14.11.i 10.12.2019 roku po uprzednim dokonaniu analizy
złożonej petycji i oceny jej zasadności, zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia.

Z informacji przekazanej przez Burmistrza i Skarbnika wynika, że sfinansowanie budowy
pełnowymiarowej sali gimnastycznej ze środków własnych budżetu gminy w 2020 roku nie jest możliwe, a
pozyskanie wysokiego procentowego dofinansowania ze środków zewnętrznych przez Gminę w odniesieniu do
takiej inwestycji obecnie jest nierealne.

Komisja zwraca uwagę, że szkole występuje mała liczebność oddziałów (niecałe 12 uczniów na oddział)
co powoduje wysokie koszty utrzymania tej placówki, w przypadku ewentualnego wybudowania sali powiększą
się te koszty, bo dojdą koszty utrzymania sali gimnastycznej.

Komisja uważa, że jest możliwość ze względu na bliską odległość hali sportowej w Krzepicach
i Starokrzepicach skorzystania z tych obiektów przez uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach np. w
celu przygotowania się do zawodów międzyszkolnych.

Komisja uważa, że ewentualne wygospodarowane środki własne budżetu gminy należy skierować na tereny
inwestycyjne, które mogą generować nowe miejsca pracy, a tym samym w perspektywie kilkuletniej będą
generować zyski do budżetu.

Mając na uwadze powyższe, po wnikliwym rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznaje
się petycję co do istoty za uzasadnioną, a ze względów ekonomicznych za niemożliwą do realizacji.
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