
 

 

UCHWAŁA NR LXXIV/550/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 5 lipca 2022 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia wniosków Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Mostach 

 

 

Na podstawie art.18b ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3                                

oraz art. 238 § 1 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r., poz.735 z póżn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Postanawia się uznać zasadność wniosków Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej               

w Mostach zawartych w piśmie o sygn.  6 539/2022 z 23 maja 2022 r. z przyczyn wskazanych 

w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, 

zobowiązując Przewodniczącego do powiadomienia Rady Rodziców o sposobie załatwienia 

wniosku.  

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    

                      

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/550/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 5 lipca 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z  § 73a Statutu Gminy Kosakowo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

rozpatrywała w dniach 3 oraz 26 czerwca 2022 roku pismo Rady Rodziców ze Szkoły 

Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach z dnia  23 maja 2022 roku o sygn. 6 539 /2022 . 

W dniu 3 czerwca 2022 roku komisja po zapoznaniu się z w/w pismem zawierającym 

wnioski poparte załączoną petycją wraz z pismem przewodnim z dnia 8 stycznia 2021 roku. 

dotyczącą remontu i i inwestycji w Szkole Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach 

podpisaną przez 295 rodziców oraz Raportem  termowizyjnym z dnia 18 lutego 2021 roku  

zwróciła się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo do Wójta Gminy 

Kosakowo z o informację  dotyczącą określenia terminu realizacji wykonania instalacji 

wentylacyjnej na hali sportowej, która pozwoli na utrzymanie prawidłowej temperatury                      

w w/w obiekcie oraz wykonania remontu dachu szkoły. 

Na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy Kosakowo wyjaśnień zawartych                    

w piśmie RI.7010 10.2022ML z dnia 20 czerwca 2022 roku komisja ustaliła,                                     

że w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mostach w pierwszej kolejności 

zdecydowano o wykonaniu remontu pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń 

stołówki w zespole budynku szkoły. Na w/w prace Gmina przeznaczyła w 2021 roku ponad 

siedemset tysięcy złotych. 

Aktualny plan wydatków nie przewiduje zadań inwestycyjnych obejmujących 

wykonanie instalacji wentylacyjnej w hali sportowej oraz remontu dachu. Jednak zadania                  

te będą traktowane priorytetowo w ramach ewentualnych środków budżetowych 

przeznaczonych dla szkoły i realizowane w przypadku ujęcia inwestycji w budżecie Gminy. 

Jednocześnie Komisja Skarg, Wnioskowi Petycji mając na uwadze powyższe pisma, 

wnosi o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 środków finansowych pozwalających 

wykonać remont dachu oraz podjęcie działań zapewniających prawidłowe temperatury na hali 

sportowej w Szkole Podstawowej w Mostach. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatruje wnioski Rady Rodziców ze Szkoły 

Podstawowej w Mostach. 

 

W odniesieniu do powyższego Rada Gminy Kosakowo uznaje ww. wniosek                              

za zasadny. 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia, został uznany za bezzasadny i jego bezzasadność 

wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowił wniosek bez wskazania nowych okoliczności – 

organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją    

w aktach sprawy – bez zawiadamiania wnioskodawcy. (art. 239 § 1 kpa). 

 


