
UCHWAŁA NR XXVII/132/2020 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                                
z 2020r. poz.713) oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz.870), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 25.02.2020 r. petycja dotycząca wycinki lasu miejskiego 
usytuowanego przy ul. Leśnej nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszacego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/132/2020 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 26 maja 2020 r. 

Opinia 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

dot. planowanej wycinki lasu  miejskiego usytuowanego przy ul. Leśnej 

W dniu 25.02.2020 roku Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „ Solidarność” 
w osobie Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 
reprezentujących mieszkańców Golubia - Dobrzynia wniósł petycję do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
stanowiącą protest przeciwko wycince znaczącej połaci lasu miejskiego usytuowanego przy ulicy Leśnej 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

Petycja wpłynęła w związku z planami podjęcia uchwały przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia 
zabezpieczającej środki finansowe na sporządzenie dokumentacji budowy boiska sportowego 
z infrastrukturą towarzyszącą niedaleko Hali widowiskowo -sportowej. 

Petycja, która wpłynęła do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w związku z jej zakresem działalności 
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870), została rozpatrzona 
przez ten organ. 

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713)  oraz 
na podstawie § 101 i kolejne petycja została przekazana do Komisji Skarg wniosków i Petycji Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia . 

Mając na uwadze pandemie koronawirusa Covid 19 Petycja była przedmiotem rozpatrywania na 
posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 14 maja 2020 r. , członkowie Komisji jednogłośnie 
przegłosowali, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

Przystępując do analizy złożonej petycji Komisja ustaliła co następuje: 

w dniu 25 lutego 2020r na Sesji Rady miasta Golubia-Dobrzynia podjęto Uchwałę Nr XXIII/123/ 2020r. 
zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 21/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie 
budżetu na rok 2020. dotyczącą przesunięcia zaplanowanych uprzednio wydatków w kwocie 12,500 zł na 
zdania pn.” Budowa Boiska Sportowego wraz z infrastrukturą towarzysząca w Golubiu-Dobrzyniu „ na 
realizację nowych zadań pn.”Budowa Street Workout w Golubskiej części miasta oraz zadania pn. Budowa 
Skateparku na terenie Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu”. 

W związku z powyższym tematyka poruszona w petycji stała się bezprzedmiotowa. 

Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu formalnym 
i merytorycznym wniesionej Petycji rekomenduje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia podjęcie uchwały 
o nieuwzględnieniu petycji. 

Mając na uwadze art. 13 ust 1 ustawy o petycjach Komisja Skarg Wniosków i Petycji po podjęciu 
stosownej uchwały przez Rade Miasta Golubia-Dobrzynia wnosi o zawiadomienie podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

Przewodnicząca Komisji Skarg wniosków i Petycji 

Anna Paprocka 

/podpisy na orginale/ 

Członkowie Komisji: 

1. Józef Pietrzak 

2. Krzysztof Skrzyniecki 

3. Łukasz Bednarski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z §101.1 i pkt 2 Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń petycja została przekazana do Komisji

Skarg Wniosków i Petycji celelm podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienia przytoczonych w niej

okoliczności oraz wydania opinii.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14.05.2020r., zapoznała się

z dokumentacją i wydała opinię ww. sprawie, która stanowi załacznik do niniejszej uchwały.
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