
UCHWAŁA NR 428/XLIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 16 marca 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń.zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględnić petycję wniesioną w dniu 16 marca 2022 r., zarejestrowaną pod nr OR.152.003.2022 
w przedmiocie zwiększenia środków finansowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema 
w Kamyku, celem wydłużenia czasu pracy oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku do zawiadomienia wnoszącego 
o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik do uchwały Nr 428/XLIII/2022 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 16 marca 2022 r. wpłynęła petycja w przedmiocie zwiększenia środków finansowych dla Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku, celem wydłużenia czasu pracy oddziału 
przedszkolnego w Nowej Wsi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 28 kwietnia br. i 26 maja br. przeanalizowała przedmiotową 
petycję. Zapoznała się z wyjaśnieniami autora petycji oraz Burmistrza Kłobucka, który poinformował 
o możliwości wydłużeniu czasu pracy oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi, czas pracy przedszkola od 7.30 
do 15.30. Tym samym przedstawi on zmiany do budżetu celem zabezpieczenia w planie finansowym jednostki 
środków na wydłużenie czasu pracy oddziału w Nowej Wsi w roku szkolnym 2022/2023, a Rada podejmie 
przedmiotową uchwałę. 

W związku z przyjętymi wyjaśnieniami Komisja uznała w/w petycję jako zasługującą na uwzględnienie 
i zajęcie takiego stanowiska rekomenduje Radzie Miejskiej w Kłobucku. 

Pouczenie o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach: sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi.  
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