
UCHWAŁA NR XV/120/2020 
 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm. ) oraz art.7 ust.1 i art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) Rada Gminy Godziesze Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 11 grudnia 2019 roku złożoną do Rady 

Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zapytania grupy nauczycieli z Woli Droszewskiej dotyczącego 

zmiany uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie. 

2. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 17 grudnia 2019 roku złożoną do Rady Gminy 

Godziesze Wielkie w sprawie zapytania grupy nauczycieli ze Stobna Siódmego dotyczącego zmiany 

uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie. 

3. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/120/2020
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 28.02.2020 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

W dniu 11 grudnia 2019 roku do Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz Wójta Gminy Godziesze

Wielkie wpłynęła petycja w sprawie zapytania grupy nauczycieli z Woli Droszewskiej dotyczącego

zmiany uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

W dniu 17 grudnia 2019 roku do Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz Wójta Gminy Godziesze

Wielkie wpłynęła petycja w sprawie zapytania grupy nauczycieli ze Stobna Siódmego dotyczącego

zmiany uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane

jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(Dz. U. z 2018 r., poz. 870, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu. Zgodnie z

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłoszono, iż do dnia 7 lutego 2020 r.

oczekuje się na dalsze petycje w tej sprawie. W wyznaczonym terminie, żadne kolejne petycje nie

wpłynęły.

Rada Gminy Godziesze Wielkie podjęła uchwałę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na
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posiedzeniu 14 lutego 2020 r. dokonała oceny, czy petycja spełnia wymogi formalne i stwierdziła,

iż nie spełnia wymogów formalnych ponieważ nie wskazano osoby reprezentującej podmiot

wnoszący petycję oraz nie wskazano siedziby podmiotu wnoszącego petycję.

Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy wniesione pismo jest petycją i czy organ, do którego ją

wniesiono jest właściwy do załatwienia sprawy (art. 2 ust. 3 w związku art. 3 i art. 6 ustawy

o petycjach). Zgodnie z art. 3 ustawy o petycjach o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść

żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, 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 zadań i kompetencji adresata petycji.

Analizując ww. ustawowe cechy petycji należy zakwalifikować pisma nauczycieli z Woli

Droszewskiej i Stobna Siódmego jako petycję. W pismach wnoszący domagają się zmiany prawa –

konkretnego zapisu, chodzi o punkt 5 rozdziału IV regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół,

przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Godziesze

Wielkie. Z treści pism wydaje się, że wnoszący popełnili błąd i w istocie chodzi im o zmianę punkt

5 ale nie rozdziału IV tylko rozdziału VI regulaminu. Pisma zostały więc przekazane do Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godziesze Wielkie jako organu właściwego celem ich

rozpatrzenia. Komisja dokonała oceny czy petycja spełnia wszystkie wymagania formalne, o

których mowa w art. 4 ust. 2, ustawy o petycjach.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje: petycja, która została złożona

w formie pisemnej, nie spełnia wymogów formalnych ponieważ, nie zawiera siedziby podmiotu

wnoszącego petycję, nie wskazano osoby reprezentującej podmiot, a także nie zawiera podpisu

osoby reprezentującej ten podmiot. Tak więc przedmiotowe pisma nauczycieli nie spełniają

wszystkich wymogów formalnych określonych w ustawie o petycjach. Osoby wnoszące określają

się jako Członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Woli Doroszewskiej czy Członkowie

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym. Nie są to formalne

podmioty, podmiotem takim jest Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Woli Doroszewskiej oraz

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym , które reprezentują całe
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grono pedagogiczne a nie tylko jakąś grupę nauczycieli. Dodatkowo w pismach nie wskazano

osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, nie było podpisu osoby reprezentującej podmiot

wnoszący petycję, nie wskazano też miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego

petycję oraz adresu do korespondencji.

Art.4. ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach stanowi, że: "Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa

podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę

reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby

podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym

petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę

każdego z tych podmiotów; 3) oznaczenie adresata petycji; 4) wskazanie przedmiotu petycji.",

nadto z art.4 ust.4 wynika, że petycja powinna być podpisana.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - jeżeli petycja nie zawiera

oznaczenia podmiotu lub wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu (art.4 ust.2 pkt 1

lub 2) pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez wezwania do ich uzupełnienia. W przypadku

wystąpienia innych braków formalnych niż wymienione w art.7 ust.1 ww. organ rozpatrujący

petycję byłby zobowiązany do wezwania wnoszącego petycje do ich uzupełnienia (art.7 ust.2 ww.

ustawy). W związku z wadami nieusuwalnymi określonymi w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, ustawy

o petycjach takimi jak brak wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz brak

wskazania miejsca zamieszkania wszystkich pomiotów wnoszących petycję na podstawie art. 7 ust.

1 ustawy Rada Gminy Godziesze Wielkie pozostawiła petycję bez rozpatrzenia.

Id: 5B6EB43D-036C-4A36-9FE0-F93A0E532FC6. Podpisany Strona 3




