
UCHWAŁA NR XXVIII/200/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870) Rada Gminy Gizałki - po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i petycji uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się uznać za bezzasadną petycję z dnia 14 maja 2021 r. wniesioną od Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach w sprawie dotyczącej zmiany planu sieci i granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki do zawiadomienia podmiotu wnoszącego 
petycję  o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



 
Uzasadnienie 

do uchwały XXVIII/200/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

 

W dniu 14 maja 2021 r. do Rady Gminy Gizałki wpłynęła petycja od Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach w sprawie dotyczącej zmiany planu sieci i granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych. 

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
która na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. zapoznała się ze złożoną petycją i ustaliła jak poniżej. 

Zmiany planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych dotyczą miejscowości Wierzchy, 
Gizałki – Las, Toporów, Wronów, część wsi Kolonia Obory od numeru 1 do 29 (które obecnie podlegają 
obwodowi Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach) i włączenia ich do obwodu Szkoły 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach. Nowe obwody szkolne mają obowiązywać uczniów 
rozpoczynających obowiązek szkolny od pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. 
Dla pozostałych uczniów, kontynuujących naukę obowiązywać będą dotychczasowe obwody, ponieważ 
ww. uczniowie mają nabyte prawo do ukończenia szkoły, którą rozpoczęli. 

Celem wprowadzenia zmian w planie sieci i granic obwodów jest przede wszystkim: równomierne 
rozmieszczenie dzieci w szkołach oraz w klasach wynikające z analizy demograficznej dzieci urodzonych 
i zameldowanych na terenie gminy Gizałki; zapewnienie możliwie najlepszych warunków kształcenia 
poprzez m. in. optymalne wykorzystanie infrastruktury i zaplecza dydaktycznego szkół na terenie gminy 
Gizałki; zapewnienie możliwie najkrótszego transportu dzieci z miejsca zamieszkania do szkół oraz 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 

Zmiana planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Gizałki  uwzględnia 
założenia art. 39 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (umożliwienie spełniania wszystkim dzieciom obowiązku 
szkolnego z uwzględnieniem dowozów do szkół). Po zmianie planu sieci i granic obwodów, kursy autobusu 
szkolnego będą funkcjonowały tak, jak do tej pory. Uczniowie będą mogli dojechać tym samym autobusem 
zarówno do szkoły w Gizałkach, jak i Tomicach. Tylko do Tomic pojadą ok. 3 km dalej, ponieważ dzieci 
z miejscowości Wierzchy, Gizałki – Las, Toporów, Wronów, część wsi Kolonia Obory od numeru 1 do 29, 
obecnie podlegające obwodowi szkolnemu szkoły podstawowej w Tomicach, jadąc do szkoły do Tomic, 
przejeżdżają przez Gizałki. 

Zmiana planu sieci i granic obwodów wpłynie również na poprawę warunków lokalowych i komfort 
kształcenia uczniów. W latach 1999-2019 w budynku szkoły w Gizałkach mieściło się gimnazjum. Po 
likwidacji gimnazjum szkoła posiada wolne pomieszczenia z możliwością zadysponowania ich na  nowe 
klasy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, kuchnię i 2 stołówki. Na miejscu przygotowywane i wydawane 
są ciepłe posiłki. Uczniowie mają również możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. W 2020 r. została 
oddana do użytku nowa część szkoły, w której znajduje się: sala sportowa z widownią, gdzie jednocześnie 
lekcje odbywać mogą dwie grupy, sala fitness, sala do gimnastyki korekcyjnej, aula (sala audiowizualna na 
146 miejsc), trzy sale lekcyjne, cztery szatnie z toaletami, magazyny, pomieszczenie dla sędziów, kuchnia, 
stołówka, nowa kotłownia. Do dyspozycji uczniów pozostaje również boisko Orlik ze sztuczną 
nawierzchnią, zlokalizowane przy szkole, na którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania 
związane ze sportem, i spędzać wolny czas pod nadzorem opiekuna. 

Pozostawienie dotychczasowych obwodów bez zmian spowoduje, iż dzieci nie będą równomiernie 
rozmieszczone w szkołach oraz w klasach na terenie gminy Gizałki. Argument dotyczący zamknięcia szkoły 
przy liczebności uczniów około 170-190 jest nieprawdziwy. Analizy demograficzne wykazują, iż 
proponowane zmiany granic i obwodów przyczynią się do optymalnego wykorzystania bazy lokalowej 
placówek oświatowych gminy Gizałki, umożliwiając realizację działalności dydaktycznej i wychowawczej 
w odpowiednich warunkach. Zgodnie z prawem oświatowym rodzice mają możliwość decydowania 
o wyborze szkoły dla swoich dzieci. Planowana zmiana obwodów i granic szkolnych nie ograniczy im tej 
możliwości – rodzice nadal będą mieli możliwość wyboru szkoły dla swoich dzieci. 



Rada Gminy, podejmując uchwałę dotyczącą ustalenia planu sieci szkół podstawowych dąży do tego, aby 
szkoły podstawowe były szkołami: o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonującymi w jednym 
budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Biorąc pod uwagę faktyczne i prawne okoliczności Wielkopolski 
Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy 
Gizałki, uznając że jest zgodny z warunkami określonym  w ustawie Prawo oświatowe. 

Komisja po rozpatrzeniu nie uwzględniła przedmiotowej petycji. 

Komisja przekazała wstępne rozpatrzenie petycji do Rady Gminy Gizałki. 

Rada Gminy Gizałki akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków                      
i Petycji  Rady Gminy Gizałki i przyjmuje je za własne. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona 
doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. 

Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach zawiadamiam, iż sposób załatwienia 
petycji nie może być przedmiotem skargi. 

        Przewodniczący Rady 

            Roman Rojewski
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