
UCHWAŁA NR XVIII/148/20 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

w sprawie przekazania petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 
1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Kamiennik 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się Wójtowi Gminy 
Kamiennik jako organowi właściwemu do 
załatwienia sprawy, petycję z dnia 24 września 
2020 roku w sprawie wstrzymania wykonania 
decyzji restrukturyzacji oddziału przedszkolnego 
w Kamienniku w postaci likwidacji stołówki. 

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję 
o przekazaniu petycji według właściwości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Przewodniczącemu Rady Gminy Kamiennik. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/148/20 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 4 listopada 2020 r.

 

Uzasadnienie  

  

W dniu 25 września 2020 r. do biura Rady Gminy 
w Kamienniku wpłynęła petycja Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Kamienniku 
dotycząca wstrzymania wykonania decyzji 
restrukturyzacji oddziału przedszkolnego 
w Kamienniku w postaci likwidacji stołówki. 
Pismem z dnia 7 października 2020 r. petycja 
została przekazana Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Kamiennik do rozpatrzenia. 
W dniu 16 października odbyło się posiedzenie 
w/w Komisji, na którym członkowie komisji 
uznali, że nie mogą ustosunkować się do petycji, 
ponieważ nie otrzymali jednoznacznych 
informacji na temat zwolnień na stołówkach 
w gminie Kamiennik. Jedyna informacja to taka, 
że dyrektorzy przekazali pracownikom decyzje 
o cofnięciu wypowiedzeń. W związku 
z powyższym oraz z faktem, że zatrudnienie osób 
w jednostkach organizacyjnych gminy nie leży 
w kompetencjach Rady Gminy – Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji rekomenduje przekazanie 
petycji do rozpatrzenia Wójtowi Gminy 
Kamiennik. 
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