
UCHWAŁA NR XXVI/167/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do 
konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Współwnioskodawców: organizatora konkursu „Podwórko 
NIVEA" XS - Events Sp. z o. o. Sp. k., ul. Morszyńska 55, 02-916 Warszawa oraz Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. 
Poligonowa 1, 04-051 Warszawa - osoba reprezentująca Podmiot wnoszący petycję Pan Adam Szulc, 
postanawia się uwzględnić petycję poprzez przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko 
NIVEA" - edycja 2021. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie 
jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia
Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie,
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

W dniu 26 marca 2021 roku do Urzędu Gminy Zbójno wpłynęła petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej
przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021.

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójno w dniu
19 kwietnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy petycji, zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz zasięgnięciem
opinii Wójta Gminy Zbójno, postanawia się przystąpić do w/w konkursu, poprzez złożenie formularza
zgłoszeniowego. Budowa “Podwórka NIVEA” - byłaby całkowicie sfinansowana przez podmiot
komercyjny na obszarach wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a wartość takiego placu
zabaw wynosiłaby ok. 250 000 zł.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona
doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CA32AE3B-127D-42F9-B014-BBEB2B8464D0. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

