
UCHWAŁA NR LV/412/2023 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji 

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) oraz 
art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego 
Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zamontowania na terenie przedszkola nowych klimatyzatorów 
i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
24 stycznia 2023r. uznaje się petycję za uzasadnioną.  

2. Podjęte zostaną starania, aby zamontowanie nowych klimatyzatorów w Publicznym Przedszkolu 
w Dobrzeniu Wielkim nastąpiło w 2023r. przed rozpoczęciem sezonu letniego. 

§ 2. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki zawiadomi wnoszących petycję o sposobie jej 
załatwienia, przesyłając niniejszą uchwałę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 grudnia 2022r. wpłynęła do Rady Gminy Dobrzeń Wielki petycja Rodziców dzieci 
uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zamontowania 
klimatyzatorów w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim. Pod petycją podpisały się 82 osoby. 
W treści petycji wskazano na wysokie temperatury panujące w okresie letnim w pomieszczeniach 
przedszkola oraz na problemy z tym związane, w tym m.in. wzrost zachorowań wśród dzieci w związku 
z podejmowanymi przez pracowników przedszkola próbami obniżenia temperatury w pomieszczeniach 
poprzez otwieranie okien i generowanie przeciągu. 

Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki (dalej: 
Komisja) na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2023r. Komisja uznała petycję za zasadną. W porozumieniu 
z Wójtem Gminy ustalono, że podjęte zostaną starania, aby zamontowanie klimatyzatorów w Publicznym 
Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim nastąpiło w 2023r. przed rozpoczęciem sezonu letniego 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy postanowiła uznać petycję za uzasadnioną i postanowiła 
załatwić petycję zgodnie z treścią niniejszej uchwały. 
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