
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/400/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie petycji dotyczącej planowanej budowy nowego placu zabaw w Woli Kopcowej  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Masłów uchwala, 

co następuje: 

 

§  1. Uznaje się, że petycja z dnia 27 października 2021 roku, w sprawie zmiany decyzji co do 

lokalizacji nowego placu zabaw w Woli Kopcowej nie mieści się w katalogu zadań rady gminy 

wskazanych w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, z przyczyn określonych  

w uzasadnieniu.   

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Masłów do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 
 

 

 

  



 

UZASADNIENIE 

W dniu 27 października 2021 r. do Rady Gminy Masłów oraz do Wójta Gminy Masłów wpłynęła 

petycja w sprawie zmiany decyzji co do lokalizacji nowego placu zabaw w Woli Kopcowej. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Rada Gminy rozpatruje petycje i w tym 

celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie m.in. 

zmiany przepisów prawa 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. Przedmiotem petycji jest prośba aby Rada Gminy 

Masłów dotycząca zmiany decyzji co do lokalizacji nowego placu zabaw w Woli Kopcowej. 

 

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji na posiedzeniu w  dniu 16 listopada 2021 r. Komisja do 

spraw skarg, wniosków i petycji ustaliła, że petycja dotycząca zmiany decyzji co do lokalizacji 

nowego placu zabaw w Woli Kopcowej nie mieści się w katalogu zadań własnych rady gminy. 

Rada gminy  jest jednym z adresatów petycji  jednakże  przedmiot  petycji  nie dotyczy zadań ani 

kompetencji tego organu.  Zadania  i kompetencje  rady gminy  zakreśla  art.  18  ust.1 i 2  ustawy 

o samorządzie gminnym. Nie obejmują one spraw związanych z lokalizacją dróg czy innych 

obiektów użyteczności publicznej. Te zadania  należą do organu wykonawczego, czyli wójta  gminy, 

gdyż są związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym  i wykonywaniem budżetu  (art. 30  

ust.2 pkt.3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym). Ponieważ adresatami petycji 

są jednocześnie: Rada Gminy Masłów oraz Wójt Gminy Masłów – petycja skierowana do Rady 

podlega przekazaniu organowi właściwemu, w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, o czym 

zawiadamia się wnoszącego petycję.  

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 
 


