
UCHWAŁA NR XXIII/249/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Poręba z dnia 21 października 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (jt.: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez mieszkańca Gminy Poręba w sprawie ujęcia w budżecie 
Miasta Poręba na rok 2021 środków finansowych na uregulowanie stanu prawnego wskazanych nieruchomości 
(sygn. RKP: 3478), odmawia się jej uwzględnienia z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Poręba do poinformowania wnoszącego  petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia oraz treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

W dniu 26 października 2020 roku wpłynęła do Rady Miasta Poręba petycja z dnia 21 października
2020 roku, złożona przez mieszkańca Gminy Poręba, w przedmiocie ujęcia w budżecie Miasta Poręba na
rok 2021 środków finansowych na uregulowanie stanu prawnego wskazanych nieruchomości (sygn. RKP:
3478).

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. 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. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba podjęła szereg czynności
celem zgromadzenia materiału pozwalającego na zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy.

Wnoszący petycję wskazał, że zasadne jest przejęcie przez Gminę Poręba wyodrębnionych działek o nr
7614/5, 7615/3, 7559/1 oraz 7560/1. Działania te miałyby w ocenie wnoszącego petycję umożliwić
zakwalifikowanie drogi dojazdowej, jaka znajduje się na tychże działkach, jako drogi gminnej. Wpłynąć
miałoby to korzystnie na sytuację szeregu mieszkańców Gminy Poręba.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (jt.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) petycja może być złożona przez osobę fizyczną,
osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej
podmiotem wnoszącym petycję, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji
społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego za
jego zgodą. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 cytowanej ustawy przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie
dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Na
podstawie art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poręba, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w sprawie materiałami oraz po przeprowadzeniu analizy stanu finansów Gminy Poręba podkreśliła, iż
w roku 2021 nie ma możliwości podjęcia działań odpowiadających treści petycji z dnia 21 października
2020 roku. Sytuacja finansowa tut. jednostki samorządu terytorialnego jest niezwykle trudna i wymaga
znacznego ograniczenia szeregu wcześniej zaplanowanych działań. W świetle powyższego Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji zarekomendowała negatywne rozstrzygnięcie przedmiotowej petycji.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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