
UCHWAŁA NR XXI/246/21
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzeniapetycji w przedmiocie przystąpienia Gminy Boleslawiecdo Programu
"Podwórko Nivea"

Na podstawie art 18b. ust I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 zpóźn. zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.870)

uchwala się, co następuje:
@ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez: organizatora konkursu "Podwórko Nivea" - Firmę Xs-

Events Sp. zo.o. Sp. k. oraz Szulc -Efect sp. zo.o., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec.

52. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeniew Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Bolesławiec oraz zawiadomieniu wnoszacego petycję.

@ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

5 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 29 marca 2021 roku do Rady Gminy Bolesławiec (data wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec

26 marca 2021 r.) wpłynęła wniesiona za pośrednictwem poczty elektronicznej petycja w sprawie
przystąpienia Gminy Bolesławiec do konkursu wramach Programu "Podwórko Nivea" - edycja 2021,
w której wskazano. iż osoba składająca działa w interesie publicznym.

Przedmiotem petycji był wniosek oprzystapienie do konkursu wramach ww. Programu, wcelu
zaktywizowania mieszkańców i utworzenia rodzinnego miejsca zabaw.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje
między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli iw tym celu powołuje komisję, skarg,
wniosków i petycji. Na podstawie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. sziązku
z powyższym petycja została skierowana przed poddaniem jej rozpatrzeniu na Sesji Rady Gminy
Bolesławiec na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków iPetycji Rady Gminy Bolesławiec. Komisja na
posiedzeniu wdniu 8 kwietnia 2021 roku zapoznała się ztreścią przedmiotowej petycji. Wpierwszej
kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. dokonała sprawdzenia, czy spełnia ona
wymogi opisane w art. 4 ustawy o petycjach.

Komisja w toku prowadzonego postępowania, po analizie stwierdziła, że gmina niejest zainteresowana
przystąpieniem do konkursu, ponieważ wkazdym 7.29 sołectw naszej Gminy jest zlokalizowany co
najmniej jeden plac zabaw. Place zabaw są przy każdym zsiedmiu publicznych Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych oraz Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej i Przedszkolu Niepublicznym
w Łaziskach. Ponadto budowa kolejnego placu zabaw na działce o powierzchni nie mniejszej niż 4001112

wraz z zachowaniem warunków narzuconych przez organizatora konkursu nie jest możliwa ze względu na
brak odpowiedniej lokalizacji.

W związku zpowyższym Komisja Skarg Wniosków iPetycji zajęła stanowisko onegatywnym
zaopiniowaniu, rekomendując nie uwzględnienie przedmiotowej petycji.

Rozpatrując petycję Rada Gminy Bolesławiec uznała powyższe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Bolesławiec za słuszne i postanowiła o nieuwzględnieniu tejże petycji.

Niniejsza uchwała wraz zuzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
wrozumieniu art. 13 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. opetycjach izostanie ona doręczona podmiotowi
wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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