PETYCJA
W SPRAWIE NIEUCHYLANIA TYTUŁU LAUREATA „ZŁOTEGO WAWRZYNU”
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.) w trybie określonym w ustawie o petycjach z dnia
11 lipca 2014 roku (Dz. U. 2017 poz. 1123), korzystając z prawa zgłaszania petycji, skarg i wniosków do
organów administracji publicznej prosimy o niezaprzestanie nadawania tytułu laureata
„Złotego Wawrzynu”, co jest równoznaczne z prośbą o nieuchylanie uchwały nr VII/61/2003 Rady
Miejskiej w Nowym Tomyślu.
Dnia 6 września br. wysłaliśmy do Burmistrza Nowego Tomyśla wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, w której jednym z pytań było zapytanie o dalsze losy nadawania tytułu laureata
„Złotego Wawrzynu” (załącznik nr 1). Dnia 15 września br. otrzymaliśmy odpowiedź, z której jasno
wynika, że planowane jest uchylenie uchwały nadającej ten tytuł (załącznik nr 2).
Od ponad 14 lat tytuł laureata „Złotego Wawrzynu” był nadawany uczniom kończącym naukę
w VI klasie szkoły podstawowej oraz III klasie gimnazjum, którzy oprócz uzyskania dobrego wyniku
z odpowiednio egzaminu szóstoklasisty i gimnazjalnego, osiągającym średnią końcową na poziomie
co najmniej 5,0.
Przyjęty 26 czerwca br. przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionej Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowy Tomyśl (uchwała nr XXXV/333/2017)
oraz załączony do niego Regulamin Przyznawania Stypendiów i Nagród dla Uzdolnionych Uczniów
(uchwała nr XXXVII/356/2017 z dnia 28 sierpnia br.) przyznaje stypendia dla uczniów osiągających
średnią końcorowoczną na poziomie co najmniej 5,50.
Niestety, większość osób kwalifikujących się do uzyskania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu”,
po podniesieniu minimalnego kryterium i ustanowieniu nowej nagrody straci tę szansę. Spoglądając
w statystyki z roku poprzedniego, możemy zauważyć, że aż 25 uczniów obecnej klasy III e Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu kwalifikowałoby się do uzyskania
w/w tytułu. Niestety, tylko 5 osób uzyskało średnią końcoworoczną powyżej 5,50,
przez co diametralnie zmniejsza się liczba nagradzanych uczniów. Poza tym, koszty wyprodukowania
patery, aktu nadania i listu gratulacyjnego są znikome w porównaniu do całości budżetu gminy
Nowy Tomyśl.

Myślimy, że dzięki powyższym argumentom nasza petycja jest w pełni zasadna, przez co zasługuje
na rozpatrzenie przez Burmistrza Nowego Tomyśla. My, niżej podpisani, na naszego przedstawiciela
powołujemy pana Mikołaja Wolanina, który wyraża zgodę na udostępnienie tylko i wyłącznie jego
imienia i nazwiska.
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