
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ……/…./2021 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia ……………….. 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze 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 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycja dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych  nie zostaje uwzględniona. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
    

                                                                            Przewodniczący Komisji 
           Skarg, Wniosków i Petycji 
          

Zofia Warda       

      

 

 

 
   

 
 
          



Uzasadnienie do Uchwały …../…../2021 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia …………. 2021 r. 

 
  W dniu 24 marca 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej petycja 
przekazana za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, której 
przedmiotem było uruchomienie przez samorządy gminne, po porozumieniu z właściwym 
Starostą i Powiatowym Urzędem Pracy szkół podstawowych dla dorosłych w różnych 
systemach nauczania. 

Petycja została umieszczona na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego oraz 
przekazana pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dokonała 
analizy treści złożonej petycji.  

W toku dyskusji Komisja stwierdziła, że w Gminie Izbica Kujawska nie istnieje 
potrzeba uruchamiania szkół podstawowych dla dorosłych, ponieważ nie ma zapotrzebowania 
na tego typu szkołę. Żaden z mieszkańców  nie zgłaszał potrzeby bądź problemu z dostępem 
do w/w szkoły.  

Należy zaznaczyć, że w odległości 40 km od naszej gminy znajduje się Zespół Szkół 
Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito", który daje możliwość ukończenia 
szkoły podstawowej osobom dorosłym. 

 
  Mając na uwadze powyższe petycja nie zostaje uwzględniona. 
 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie 
załatwienia petycji, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji 
nie może być przedmiotem skargi.  

 
 

                                                                            Przewodniczący Komisji 
           Skarg, Wniosków i Petycji 
          

Zofia Warda       
 


