
UCHWAŁA NR XXVIII/256/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie skargi na bezczynność Rady Gminy Obrowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W wyniku   zapoznania się z treścią skargi na bezczynność Rady Gminy Obrowo,  wniesionej przez 
mieszkańca gminy Obrowo do  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dnia 3 września 2021 r., Rada Gminy 
postanawia odnieść się do argumentów wskazanych w skardze, w sposób określony w uzasadnieniu. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do  zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
o zajętym stanowisku w przedmiotowej sprawie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Petycja, która jest przedmiotem skargi wniesionej przez mieszkańca gminy Obrowo do Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego  została rozpatrzona przez Radę Gminy Obrowo na XXVII sesji  w dniu 
14 września 2021 r. 

W stosunku do informacji zawartych w skardze, Rada Gminy Obrowo pragnie wskazać, iż istotnie 
pierwotny 3 miesięczny termin na rozpatrzenie petycji został przekroczony. 

Przekroczenie terminu rozpatrzenia petycji miało miejsce na skutek braku możliwości zwołania Rady 
Gminy w minimalnym ustawowym terminie pozwalającym na zajecie się sprawą o czym wnoszący petycje 
został poinformowany. 

Rada pragnie podkreślić, iż termin sesji na który się powołuje Skarżący w swojej skardze tj. 

26 maja 2021 w żadnym razie nie obligował do zajęcia się tą sprawą przez Radę, gdyż pozostawał jeszcze 
niemal 2 miesięczny termin na jej procedowanie. 

Podjęcie uchwały w stosunku do nazwy miejsca publicznego w Gminie Obrowo budzi duże emocje 
społeczne. Petycja Skarżącego o nadanie imienia w postulowanym brzmieniu, jest tylko jedną z propozycji 
wskazywanych w dyskusji wśród mieszkańców gminy. 

Rada Gminy chcąc pozostać w zgodzie z większościowym głosem mieszkańców i pragnąc zachować 
ostrożność i wrażliwość społeczną, może podjąć decyzje o nadaniu imienia tylko 
w sytuacji w której będzie przekonana, iż realizuje wolę większości. 

Rada Gminy Pragnie wskazać, iż termin 3 miesięczny wskazany w ustawie o petycjach jest terminem 
instrukcyjnym, jego niedochowanie nie skutkuje przekazaniem kompetencji do rozpatrzenia sprawy innemu 
organowi albo załatwienia sprawy w innej formie a zatem jego przekroczenie nie powoduje zatrzymania 
procedowania sprawy. 

Rada Gminy wyraża ubolewanie z powodu przekroczenia pierwotnego terminu rozpatrzenia petycji, 
jednak wskazuje, iż informowany był o tym wnoszący petycję. 

Petycja została rozpatrzona z należytą starannością w pierwszym możliwym terminie na sesji Rady. 

O sposobie rozpatrzenia petycji został poinformowany wnoszący.
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