
UCHWAŁA NR XXXVI/384/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców przedszkolaków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku 
z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Gminy Krupski Młyn 

uchwala 

§ 1. Uznać petycję rodziców przedszkolaków 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie 
z dnia 13 grudnia 2021 roku (data wpływu do 
Urzędu Gminy 21 grudnia 2021 roku) dotyczącą 
przyznania dodatkowej pomocy dla nauczyciela 
w przedszkolu w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Potępie za niezasadną. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady 
Gminy Krupski Młyn do powiadomienia 
wnoszących petycję o sposobie rozpatrzenia 
petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie 

W dniu 21 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn wpłynęła petycja rodziców przedszkolaków 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie dotycząca przyznania dodatkowej pomocy dla nauczyciela 
w przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potępie. Powyższa petycja była rozpatrzona przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 28 grudnia 2021 roku oraz 27 stycznia 
2022 roku. Członkowie Komisji po dokonaniu szczegółowej analizy petycji wypowiedzieli się w wyżej 
wymienionej sprawie i zdecydowali uznać petycję za niezasadną. We wszystkich przedszkolach 
funkcjonujących na terenie naszej gminy jest taka sama liczba etatów  nauczycieli i pomocy nauczyciela 
przedszkola. Zwiększenie etatu w placówce wiązałoby się również z koniecznością zwiększenia etatyzacji 
w pozostałych przedszkolach funkcjonujących na terenie naszej gminy. Organizacja pracy w przedszkolu 
w tym częstotliwość wyjść z przedszkolami na spacer należy tylko i wyłącznie do obowiązków i kompetencji 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu. Dyrektor Placówki 
oraz nauczyciele Przedszkola biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności bezpieczeństwo dzieci oraz warunki 
pogodowe w danym dniu decydują samodzielnie o częstotliwości wyjść z przedszkolakami na spacer. 
Dodatkowo ważną kwestią pozostaje fakt, że propozycja uporządkowania etatyzacji pracowników obsługi 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potępie miała miejsce w 2020 roku. Organ prowadzący przedstawił 
pracownikom dwie propozycje dotyczące możliwości zwiększenia zatrudnienia do pełnych etatów – jednak 
jednostka nie uzgodniła wspólnego stanowiska dotyczącego zmiany na stanowiskach obsługi i tym samym 
nie przyjęła żadnej propozycji zmiany etatów z ¾ do pełnych etatów. Kolejna analiza etatyzacji pracowników 
obsługi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potępie będzie możliwa w przypadku pojawienia się 
dodatkowych możliwości np. pojawienia się wolnego etatu w razie przejścia pracowników jednostek 
organizacyjnych na emeryturę. Mając powyższe na względzie Rada Gminy Krupski Młyn na sesji, po 
zapoznaniu się  z treścią petycji oraz stanowiskiem w sprawie przedstawionym przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji, uznała za zasadne podjęcie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia przedmiotowej 
petycji. Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania treści niniejszej uchwały 
wnioskodawcom oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie. 
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