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z dnia  22 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej finansowania inwestycji i przedsięwzięć dla sołectwa 
Nieborów 

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

§ 1. Petycję w sprawie finansowania inwestycji i przedsięwzięć dla sołectwa Nieborów uznaje się za 
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, zobowiązując go do 
zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski
oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Dnia 3 marca 2021 r. do Rady Gminy Hyżne wpłynęła petycja od mieszkańców sołectwa Nieborów w sprawie
finansowania inwestycji i przedsięwzięć w sołectwie Nieborów. Autorzy petycji zwracają się z prośbą
o zabezpieczenie w przyszłych uchwałach budżetowych Gminy Hyżne środków na realizację, co najmniej
jednego większego zadania w tym sołectwie. Zdaniem autorów petycji pozwoli to na równomierny rozwój
wszystkich sołectw Gminy Hyżne. Kolejny postulat wynikający z petycji dotyczy prowadzenia przez komisję
właściwą do opiniowania projektu budżetu wykazu zadań i przedsięwzięć do wykonania we wszystkich
sołectwach. W świetle proponowanych zmian właściwa komisja powinna rekomendować każdego roku co
najmniej jedno duże zadanie w każdym sołectwie.

W celu rozpatrzenia petycji Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła posiedzenie w  dniu 18 marca 2021 r.
i ustaliła, że przedstawione w wykazie zadań i przedsięwzięć inwestycje są istotne dla rozwoju sołectwa
Nieborów oraz całej Gminy Hyżne, jednak Rada Gminy nie może zapewnić, że corocznie będzie uwzględniać
w uchwale budżetowej jedno duże zadanie do realizacji w każdym sołectwie Gminy Hyżne, również w
sołectwie Nieborów. Realizacja tego postulatu w świetle zmieniających się ciągle uwarunkowań działalności
gminy o charakterze finansowym i organizacyjnym jest niewskazana, a wobec wyłącznej kompetencji wójta
gminy w zakresie inicjatywy opracowania projektu budżetu gminy, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 305), niemożliwa.

Postulat związany z prowadzeniem wykazu zadań i przedsięwzięć do wykonania we wszystkich sołectwach
wiązałby się z nałożeniem na komisję kolejnych obowiązków, które w ocenie Komisji Skarg Wniosków
i Petycji nie są konieczne dla prawidłowego opracowywania projektu budżetu, tym bardziej, że procedura jego
przygotowania i uchwalania została określona przez radę gminy Uchwałą Nr II/15/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Budżet gminy jest planem jednorocznym
i każdorazowo powinien uwzględniać aktualne potrzeby, z uwzględnieniem możliwości ich realizacji. Istnieją
inne formy wieloletniego planowania, np. stanowienie przez radę gminy o kierunkach działania wójta, strategia
rozwoju gminy, wieloletnia prognoza finansowa, czy też programy rozwoju wsi.

Przedstawione w petycji postulaty są ważne z perspektywy mieszkańców Nieborowa, jednak w ocenie Komisji
ich realizacja w części jest niewskazana, a w części niemożliwa z powodów prawnych. W związku
z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Hyżne uznała petycję za bezzasadną.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Hyżne postanowiła jak w uchwale.
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