
UCHWAŁA NR LXVI/337/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

w sprawie nieuwzględnienia petycji 

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2022r. 
poz.559,1005,1079,1561) w związku z art.9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 870), Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 22 września 2022 roku przez Mieszkankę Miasta Golubia-
Dobrzynia dotyczącej sprzedaży działek przy ul. Szosa Rypińska, złożoną petycję                            nie  
uwzględnia się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącem Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zawiadomi 
wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik do uchwały Nr LXVI/337/2022 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 7 grudnia 2022 r. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

W dniu 22 września 2022 roku Mieszkanka Golubia-Dobrzynia złożyła do Przewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia pismo zatytułowane ,,Skarga”. Pismo było podpisane 
przez osobę składająca, jak również zawierało podpisy innych mieszkańców Golubia-Dobrzynia. W pierwszym 
akapicie pisma wskazane zostało, że wobec niezadowolenia z zagłosowania za sprzedażą działek przy Szosie 
Rypińskiej składana jest skarga na burmistrza oraz radnych miasta dalszej części pisma wskazane zostało, 
prośba o wycofanie uchwały dotyczącej sprzedaży ww. działek. 

Z treści pisma wynika, że dotyczy ono Uchwały nr LIX/312/2022 Rady Miasta Golubia- Dobrzynia z dnia 
30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/4 oraz Uchwały nr LIX/313/2022 Rady Miasta Golubia- 
Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/5. 

Tym samym w celu prawidłowego rozpatrzenia pisma osoba składająca ww. pismo została zaproszona na 
posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 28.09.2022 r. Podczas 
posiedzenia Komisji osoba składająca pismo doprecyzowała treść pisma wskazując, że stanowi ono petycję. 
Osoba ta wskazała, że jej wolą jest doprowadzenie do ponownego przeanalizowania sprawy sprzedaży działek 
przy ul. Rypińskiej przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i wycofanie się z ich sprzedaży. 

Wobec treści pisma i oświadczenia osoby składającej pismo złożonego podczas posiedzenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 28.09.2022 r. zasadne jest rozpatrzenie złożonego 
pisma jako petycji w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach. 

W dniu 10.10.2022 r. na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady miasta Golubia-Dobrzynia zostało 
poddane pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miasta kto jest za uznaniem petycji                                        
i wycofaniem decyzji ze sprzedaży działek: („za” uznaniem petycji 2 głosy ,,za”, odrzuceniem petycji                         
9 głosów, 2 głosy ,,wstrzymujące się”). 

W związku z powyższym petycję odrzucono. 

W dniu 7 listopada na posiedzeniu Komisji rozpatrywano petycję, która zgodnie ze statutem wróciła pod 
obrady ww. komisji. Członkowie podczas głosowania uznali petycję za zasługująca na uwzględnienie: głosami 
3  ,,za”,  1  ,,przeciw” 1  ,,wstrzymujący się”.  W związku z powyższym zostanie przygotowana stosowna 
uchwała, która zostanie poddana pod głosowanie radnych na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Anna Paprocka 

/Podpisy na oryginale/ 

Członkowie Komisji: 

1. Józef Pietrzak 

2. Hanna Katarzyna Grzywińska 

3. Krzysztof Skrzyniecki 

4. Łukasz Bednarski 
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UZASADNIENIE 

         W dniu 22 września 2022 roku Mieszkanka Golubia-Dobrzynia złożyła do Przewodniczącej Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia pismo zatytułowane ,,Skarga”. Pismo było 
podpisane przez osobę składająca, jak również zawierało podpisy innych mieszkańców Golubia-Dobrzynia. 
W pierwszym akapicie pisma wskazane zostało, że wobec niezadowolenia z zagłosowania za sprzedażą 
działek przy Szosie Rypińskiej składana jest skarga na burmistrza oraz radnych miasta a w dalszej części 
pisma wskazana została prośba o wycofanie uchwały dotyczącej sprzedaży ww. działek. 

Z treści pisma wynika, że dotyczy ono Uchwały nr LIX/312/2022 Rady Miasta Golubia- Dobrzynia 
z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/4 oraz Uchwały nr LIX/313/2022 Rady Miasta Golubia- 
Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/5. 

Wobec treści pisma i oświadczenia osoby składającej pismo złozonego podczas posiedzenia Komisji 
Skarg, Wniosków i PetycjiRady Miasta Golubia0-Dobrzynia w dniu 28.09.2022r. zasadne jest rozpatrzenie 
złozonego pisma jako petycji w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 lipca 2014r.                      o 
petycjach. 

W dniu 10.10.2022 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wskazali, że środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotowych działek 
zostaną przeznaczone m.in. na realizację inwestycji w Golubiu-Dobrzyniu. Po dyskusji petycja została 
poddana pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miasta.                      W wyniku głosowania „za” 
uznaniem petycji oddano 2 głosy ,,za”, odrzuceniem petycji 9 głosów,                      2 głosy ,,wstrzymujące 
się”. W konsekwencji wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia opowiedziało 
się za nieuwzględnieniem petycji.  

Zgodnie ze Statutem petycja wróciła na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji.                 
W dniu 7 listopada 2022r. na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji rozpatrywano petycję, gdzie 
członkowie podczas głosowania uznali petycję za zasługująca na uwzględnienie: głosami                     3 
,,za”,  1  ,,przeciw” i 1  ,,wstrzymujący się”.                             

       W związku z powyższym została przygotowana stosowna uchwała, która była poddana pod głosowanie 
na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 25 listopada 2022 r. W wyniku głosowania nad uchwałą w 
sprawie uwzględnienia petycji radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nie podjeli uchwały, gdyż "za" 
uchwałą było 4 radnych a ”przeciw„ było 8 radnych, głosów ,,wstrzymujacych” 1 . Wobec powyższego w 
celu rozpatrzenia petycji zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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