UCHWAŁA NR 301/XXXII/2021
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie przekazania petycji z dnia 29 lipca 2021 r. podmiotowi właściwemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Gostynin po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji, Skarg, Wniosków
i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się Radę Gminy Gostynin za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 29 lipca 2021
r. mieszkańców wsi Miałkówek w sprawie zagospodarowania terenów nad Jeziorem Lucieńskim w
Miałkówku oraz budowy chodnika i ścieżki rowerowej i postanawia się przekazać przedmiotową petycję
Wójtowi Gminy Gostynin jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy z przyczyn określonych w
uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gostynin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Paweł Piotrowski

Uzasadnienie
W dniu 29 lipca 2021 r. do Rady Gminy Gostynin wpłynęła petycja mieszkańców wsi Miałkówek w
sprawie zagospodarowania terenów nad Jeziorem Lucieńskim w Miałkówku oraz budowy chodnika i
ścieżki rowerowej.
Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372) rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
W myśl art. 60 ust. 2 pkt 4 w/w oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021
r. poz. 305) w trakcie wykonywania budżetu proponowanie zmian w uchwale budżetowej należy do
wyłącznej kompetencji wójta.
W związku z powyższym podmiotem właściwym do rozpatrzenia niniejszej petycji jest Wójt Gminy
Gostynin.
Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach: (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
„Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji,
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję”.

