
UCHWAŁA NR XI/86/19 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji.  
 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                             
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Petycję wniesioną przez grupę podmiotów z miejscowości Grabice w sprawie remontu 
budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach uznaje się za zasadną.  

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do poinformowania wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
PRZEWODNICZĄCA 
     RADY GMINY 

 
    Małgorzata Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr XI/86/19  

Rady Gminy Cielądz 
z dnia 25 listopada 2019 r. 

 
UZASADNIENIE 

w sprawie rozpatrzenia petycji                                                                                                                              
dotyczącej remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach. 

 
W dniu 01 października 2019 r. do Urzędu Gminy w Cielądzu wpłynęła petycja grupy 

podmiotów z miejscowości Grabice, skierowana do Rady Gminy Cielądz, która zawierała postulat 
remontu budynku po byłej szkole podstawowej w tej miejscowości. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz otrzymała niniejszą petycję dnia 16 października 
2019r. i przekazała ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, celem przeprowadzenia 
analizy i wyrażenia opinii w przedmiocie jej zasadności.  

Komisja przeanalizowała treść petycji, a także wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych 
przez przedstawiciela jednego z wnoszących podmiotów, który obecny był na posiedzeniu. Ustaliła, 
iż przedmiotem żądania wnoszących petycję jest wykonanie remontu budynku po byłej szkole 
podstawowej w Grabicach, który stanowi siedzibę dla podmiotów wnoszących petycję. 

Komisja zapoznała się ponadto ze stanowiskiem Wójta Gminy Cielądz w tej sprawie. 
Wójt Gminy wyraził zdanie, że nie widzi potrzeby absorbowania Rady Gminy niniejszą 

petycją, z uwagi na fakt, że inwestycja dotycząca remontu obiektu po byłej szkole podstawowej               
w Grabicach jest przez niego akceptowana, gdyż jest uzasadniona i potrzebna. 

Komisja, mając na uwadze złożoną przez Wójta Gminy deklarację, a także doceniając 
aktywność mieszkańców Grabic, również stwierdziła, że wykonanie remontu obiektu w Grabicach 
jest zasadne i w wyniku głosowania, jednogłośnie tj. 5. głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała 
petycję podmiotów z miejscowości Grabice w sprawie remontu budynku po byłej szkole 
podstawowej  Grabicach.  

W związku z powyższym Komisja uznała, że petycję złożoną przez podmioty działające                      
w miejscowości Grabice należy rozpatrzeć pozytywnie w takim zakresie, by zadanie zostało 
uwzględnione  w przyszłorocznym budżecie Gminy Cielądz.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach,  petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Zgodnie zaś z art.13 ust. 1 w/w ustawy 
podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz                                     
z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
   W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
     RADY GMINY 

 
    Małgorzata Rosa 

 


		2019-12-03T09:12:45+0100




