
UCHWAŁA NR XIV.107.2020 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do Rady Gminy Domaszowice w dniu 10 lutego 2020 r. 

Na podstawie art. 18  ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 
713) i art. 244 § 2, art. 247 w związku z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Rady Gminy Domaszowice w dniu 10.02.2020 r.                       
w sprawie o niepodejmowanie uchwały, która dałaby możliwość likwidacji Szkoły Podstawowej                            
w Polkowskiem i oddziału przedszkolnego, Rada Gminy Domaszowice uznaje wniosek za bezzasadny. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice do powiadomienia Wnoskodawców 
o sposobie  załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z  załacznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XIV.107.2020 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 10 lutego 2020 r. wpłynął  do Rady Gminy Domaszowice  wniosek z dnia 30 stycznia 2020 r. (data 
wpływu do Urzędu Gminy Domaszowice 07.02. 2020 r.) 

Zgodnie z art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713) 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek orgazniacyjnych;wnioski oraz petycje 
skaładane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,wnioskówi petycji. 

Mając na uwadze powyższą regulację prawną oraz Statut Gminy Domaszowice Przewodniczący Rady Gminy 
Domaszowice skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Domaszowice celem  
rozpatrzenia oraz przedstawienia opinii w sprawie, której wniosek dotyczy. 

Rozpatrując wniosek Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła dwa posiedzenia w dniach 11 luty 2020 r., 
16 marca 2020 r. Podczas posiedzenia w dniu 11 lutego 2020 roku komisja podjęła uchwałę Nr 9.2020  z dnia 
11 luty 2020 , wnioskując o przekazanie wnioskodawcom klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych 
w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie rozpatrzenia wniosku. Realizując uchwałę Nr 9.2020 z dnia 
11.02.2020 r. Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice wraz z pismem RG.0004.7.2020.MC przekazał klauzulę 
informacyjną Wnioskodawcom. Podczas posiedzenia w dniu 16 marca 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
podjęła uchwałę Nr 10.2020 w sprawie opinii dotyczącej wniosku złożonego w dniu 10.02.2020 r. 
o niepodejmowanie uchwały, która dałaby możliwość likwidacji Szkoły Podstawowej w Polkowskiem i oddziału 
przedszkolnego, wnioskując by uznać wniosek za bezzasadny, ponieważ na sesji w dniu 12.02.2020 r. Rada Gminy 
Domaszowice podjęła uchwałę Nr XIII.105.2020 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Broniewskiego w Polkowskiem. 

W związku z powyższym Rada Gminy Domaszowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,Wniosków                     
i Petycji, uznaje wniosek za bezzasadny.
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