
UCHWAŁA NR XXXIV/309/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców miejscowości Brzozówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji złożoną w dniu  29 kwietnia  2022 r. przez mieszkańców 
miejscowości Brzozówka Rada Gminy nie uwzględnia podnoszonych w niej postulatów z przyczyn podanych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 61672810-698D-4D14-BBDD-B1FB797BE0AB. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 29.04.2022 r. do Przewodniczącego Rady Gminy w Obrowie skierowana została petycja 
dotycząca zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców wsi Brzozówka. 

 Petycja została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji skarg, wniosków i petycji 
Rady Gminy Obrowo, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie opinii w sprawie. 

 Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji oraz stanowiskiem 
Wójta Gminy Obrowo z dnia 11.03.2022 r. wypracowała opinię w przedmiotowej sprawie, którą 
przedstawiła Radzie Gminy Obrowo. 

Rada Gminy Obrowo po przeanalizowaniu petycji oraz w oparciu o opinię Komisji skarg, wniosków 
i petycji, ustaliła, że w odniesieniu do wnioskowanych inwestycji, biorąc pod uwagę podjętą uchwałę 
budżetową na rok 2022, stwierdzić należy, iż na obecną chwilę nie ma środków finansowych na ich 
wykonanie. W pierwszej kolejności realizowane są zadania inwestycyjne, już rozpoczęte i zaplanowane 
w budżecie. 

 Należy zauważyć, że propozycje mieszkańców mogą być zgłoszone jako wnioski do projektów budżetu 
Gminy Obrowo na lata następne. 
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