
UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2021 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowo-budowlanych na 
obiektach mieszczących się przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach oraz 

stawach rekreacyjnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz.U.2018.870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Krośnice uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji Pana (...)1)z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonania niezbędnych prac 
remontowo-budowlanych na obiektach sportowych mieszczących się przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-
Sportowym w Krośnicach oraz stawach rekreacyjnych Rada Gminy Krośnice uznaje przedmiotową petycję za 
zasadną. 

2. Stanowisko Rady Gminy Krośnice w sprawie petycji Pana (...)2)w sprawie wykonania niezbędnych prac 
remontowo-budowlanych na obiektach sportowych mieszczących się przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-
Sportowym w Krośnicach oraz stawach rekreacyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Krośnice, który poinformuje 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 

 
1) Wyłączenie jawności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

2) Wyłączenie jawności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/265/2021 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

STANOWISKO RADY GMINY KROŚNICE W SPRAWIE PETYCJI W SPRAWIE 
WYKONANIA NIEZBĘDNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA OBIEKTACH 

SPORTOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ PRZY CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-
SPORTOWYM W KROŚNICACH ORAZ STAWACH REKREACYJNYCH 

W dniu 9 kwietnia 2021 r. do Rady Gminy Krośnice wpłynęła petycja Pana (...)1)z dnia 9 kwietnia 2021 r. 
w sprawie wykonania niezbędnych prac remontowo-budowlanych na obiektach sportowych mieszczących się 
przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach oraz stawach rekreacyjnych. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) 
rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W świetle powyższego 
Przewodniczący Rady Gminy Krośnice przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
zbadania jej zasadności i przedstawienia Radzie Gminy Krośnice opinii w sprawie, której petycja dotyczy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2021 r. w pierwszej kolejności 
dokonała kontroli petycji pod względem formalnym, tj. sprawdziła czy spełnia ona wymogi opisane 
w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że petycja z dnia 9 kwietnia 2021 r. 
spełnia wymagania formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne, została ona także wniesiona 
w interesie publicznym. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownik Referatu Gospodarki 
Mieniem i Rolnictwa Doroty Perlińskiej uznała petycję za zasadną w zakresie remontów. Radni uzyskali 
informację, że w bieżącym roku planowane jest wykonanie prac remontowych na obiektach wskazanych 
w petycji oraz że w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane zostaną w tym celu odpowiednie środki. 

Natomiast za niezasadny uznaje zarzut zaniechania przez Wójta dbałości o majątek publiczny. 

Rada Gminy Krośnice po przeanalizowaniu petycji oraz wysłuchaniu opinii Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji postanowiła uznać petycję za zasadną, podzielając argumentację przedstawioną przez Komisję. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 

 
1) Wyłączenie jawności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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