
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 

 

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) Gmina Strzelce 
Opolskie informuje, że w 2019 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego 9 petycji, co do których podmiotem 
właściwym do ich rozpatrzenia były Rada Miejska w Strzelcach Opolskich lub Burmistrz Strzelec 
Opolskich.  

1) Petycja mieszkańców w sprawie planów organizacji szkoły w Dziewkowicach.  
 

Sposób załatwienia petycji: sprawa została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Komisja stwierdziła, że podmiotem wnoszącym „petycję” są 
przedstawiciele społeczności Dziewkowic, a zgodnie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot 
wnoszący petycję. W związku z tym, że w piśmie nie wskazano osoby reprezentującej podmiot 
wnoszący petycję, to w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy powinna ona pozostać bez rozpatrzenia. Nie 
mniej jednak ze względu na wagę poruszanych w piśmie spraw Komisja uznała, iż Burmistrz jako 
adresat „petycji I radni Rady Miejskiej powinni rozważyć argumenty i postulaty mieszkańców przed 
podjęciem decyzji o reorganizacji szkoły. Tym samym na sesji w dniu 13 lutego 2019 r. w wyniku 
przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Strzelcach Opolskich odrzuciła projekt uchwały w 
sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach. 

 

2) Petycja mieszkańców Rozmierki, Jędryń w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec 
propozycji reorganizacji placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci ww. miejscowości 
poprzez pozostawienie klas I-III i przeniesienie klas IV-VIII do innej szkoły. 

Sposób załatwienia petycji: sprawa została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Komisja stwierdziła, że podmiotem wnoszącym „petycję” są 
mieszkańcy Rozmierki i Jędryń, a zgodnie art, 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 
należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący 
petycję. W związku z tym, że w piśmie nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący 
petycję, to w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy powinna ona pozostać bez rozpatrzenia. Nie mniej jednak 
ze względu na wagę poruszanych w piśmie spraw Komisja uznała, iż Burmistrz jako adresat „petycji I 
radni Rady Miejskiej powinni rozważyć argumenty i postulaty mieszkańców przed podjęciem decyzji 
o reorganizacji szkoły. Decyzja o zamiarze rozpoczęcia reorganizacji szkoły została podjęta przez Radę 
Miejską w Strzelcach Opolskich na sesji w dniu 13 lutego 2019 r., poprzez podjęcie Uchwały  
Nr VI/61/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce.  

 

3) Petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach przeciwko 
reorganizacji szkoły 

Sposób rozpatrzenia petycji:  decyzja o zamiarze rozpoczęcia reorganizacji szkoły została podjęta 
przez Radę Miejska w Strzelcach Opolskich na sesji w dniu 13 lutego 2019 r., poprzez podjęcie 
Uchwały Nr VI/60/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Kalinowicach.  

 

 



4) Petycja mieszkańców ul. Wodnej w Suchej o poprawę nawierzchni drogi 

Sposób załatwienia petycji: zadania związane z budową, przebudową i remontem dróg w gminie 
Strzelce Opolskie realizowane są w oparciu o Plan Rozwoju Sieci Drogowej, który uwzględnia 
potrzeby wszystkich mieszkańców gminy. Na terenie gminy znajduje się wiele nieutwardzonych 
odcinków dróg stanowiących dojazd do zamieszkałych posesji. Niejednokrotnie są to ulice o gęstej 
zabudowie, co powoduje utrudnienia dla znacznej  ilości ich użytkowników. Potrzeby i oczekiwania 
dotyczące budownictwa drogowego opiewają na 40 mln. zł i przewyższają możliwości gminy. W 
związku z powyższym realizacja tych zadań rozłożona jest na lata, z uwzględnieniem m. in. ilości 
poruszających się tymi drogami pojazdów oraz ilości posesji zabudowanych znajdujących się wzdłuż 
tych dróg. Gmina Strzelce Opolskie corocznie przekazuje sołectwom materiał z przeznaczeniem na 
utwardzenie i remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej.  

5) Petycja dotycząca wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych 

Sposób realizacji petycji: petycja została przekazana do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” 

6) Petycja mieszkańców w sprawie wstrzymania wycinki drzew i likwidacji terenów zielonych na 
os. Sosnowa 

Sposób realizacji petycji: petycja nieuzasadniona – Uchwała Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z uzasadnieniem. 

 
7) Petycja Pani Renaty Sutor w przedmiocie zmiany prawa (miejscowego, podatkowego, 

cywilnego, gospodarczego, cywilnego, medialnego oraz dotyczącego zbiórek publicznych). 
 

Sposób realizacji petycji: Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uznała się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia petycji.  Uchwała Nr XX/195/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 
2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji wraz z uzasadnieniem. 

 

8) Petycja Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz dokonania 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej 

Sposób realizacji petycji: petycja nieuzasadniona jest nieuzasadniona. Uchwała Nr XX/196/2020 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wraz  
z uzasadnieniem.  

 

9) Petycja sołtys Błotnicy Strzeleckiej o uwzględnienie w planach inwestycyjnych dofinansowania 
do trzeciego etapu wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych przy ul. Dworcowej w 
Błotnicy Strzeleckiej. 

Sposób realizacji petycji: Gmina Strzelce Opolskie co roku dofinansowuje zadania realizowane przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego; w budżecie roku 2020 na ten cel przeznaczono 120 tys. zł., tj. budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej 22750 ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich – etap II oraz 
budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1820 O Szymiszów – Rozniątów; podział środków 
dofinansowania zależy od Powiatu. Poproszono stronę o zwrócenie się w sprawie kontynuacji budowy 
chodnika przy ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej do Zarządu Powiatu. 

 


