
UCHWAŁA Nr XXXVI/227/21  

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz 

art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Strzeleczki uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 18 sierpnia 2021 roku petycja dotycząca prośby o pozyskanie środków 

zewnętrznych na budowę drogi dojazdowej do nowopowstającego osiedla w miejscowości Smolarnia – Serwitut 

zarejestrowana w Urzędzie Gminy pod numerem 9/2021 zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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UZASADNIENIE 

W dniu 18 sierpnia 2021 roku do Urzędu Gminy Strzeleczki wpłynęła petycja dotycząca prośby  

o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę drogi dojazdowej do nowopowstającego osiedla w miejscowości 

Smolarnia – Serwitut. Petycja ta została zarejestrowana w Urzędzie Gminy pod numerem 9/2021. Niniejsze pismo 

zostało skierowane do Rady Gminy Strzeleczki. Zgodnie ze statutem Gminy Strzeleczki Przewodniczący Rady 

Gminy Strzeleczki przekazał pismem 26 sierpnia 2021 roku wyżej wymienioną petycję do rozpoznania 

Przewodniczącemu Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Komisja zwołała posiedzenie w dniu 1 września 2021 roku. 

Petycja  była przedmiotem szczegółowej analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania petycji stwierdziła, iż należy się przychylić  

do prośby wnioskodawcy, gdyż droga jest własnością Gminy. Komisja ustaliła, że organ wykonawczy jest na 

etapie tworzenia dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi, a inwestycja może być wykonana również  

ze wsparciem środków zewnętrznych. Pozyskiwanie środków będzie realizowane z uwzględnieniem potrzeb całej 

gminy.  

Mając powyższe na uwadze uznaje się w/w petycję zasługującą na uwzględnienie.  

 

Zgodnie z art. 13. ast 1. Ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący 

petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 w/w ustawy sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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