
UCHWAŁA NR XLVI/307/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” 
w Kowalach Pańskich. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870), Rada 
Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 29.11.2021r. i  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji - Rada Gminy Kawęczyn uznaje, że petycja jest zasadna. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
rozpatrzenia  wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/307/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

W dniu 29.11.2021r. do Rady Gminy Kawęczyn wpłynęła petycja złożona przez Radę Rodziców 
Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich dotyczącą  rozbudowy Przedszkola 
Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich. 

Petycja, o której mowa powyżej, została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 
rozpatrzenia i przedstawienie zajętego stanowiska Radzie Gminy Kawęczyn. 

W dniu 11.02.2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wnikliwej analizy argumentów 
przedstawionych w petycji. 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola oraz liczba rodziców, którzy deklarują chęć uczęszczania 
dzieci do przedszkola gminnego jest zdecydowanie większa niż ilość miejsc w przedszkolu. W ostatnich 
latach największa liczba urodzeń wystąpiła właśnie w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich 
– Kolonii. Ponadto warunki techniczne pozwalają twierdzić, iż przedszkole wymaga modernizacji oraz 
dobudowy chociażby jednego pomieszczenia. Powierzchnia przedszkola oraz układ pomieszczeń wymagają 
dostosowania do aktualnych potrzeb dzieci, jednak budżet 2022 roku nie przewiduje realizacji wydatków 
w tym zakresie. Inwestycja taka będzie możliwa do zrealizowania etapowo w kolejnych latach w miarę 
posiadanych środków finansowych. 

W toku rozpatrywania sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca w imieniu Rady Gminy 
przeprowadziła postępowanie, w wyniku którego stwierdza, że petycja zasługuje na uwzględnienie ze 
względu na wyżej wymienione przesłanki. 

Przedmiotowe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przegłosowane w obecności 6- 
u członków na stan 6-u osób pełnego składu Komisji. 

Za głosowało – 6 radnych. 

Przeciwnych było – 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosowania – 0 radnych. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, sposób jej załatwienia nie może być 
przedmiotem skargi.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVI/307/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy Przedszkola Gminnego 
„Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Petycja była 
przedmiotem szczegółowej analizy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 
11.02.2022 r. Wynikiem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest przedkładany obecnie 
Radzie Gminy Kawęczyn projekt uchwały w sprawie rozparzenia przedmiotowej petycji. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do projektu 
niniejszej uchwały. 
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