
UCHWAŁA NR LX/500/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie petycji dotyczącej budowy placu zabaw przy ulicy Długiej w Staszowie 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1)), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznaje się za zasadną petycję z dnia 07.10.2021 r. mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej "Długa 78" 
w sprawie budowy placu zabaw przy ulicy Długiej w Staszowie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834. 
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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 2021r., 
poz. 1372 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
W myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), petycja złożona 
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, natomiast 
zgodnie z art. 13 ust. 1 w/w ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

W dniu 07.10.2021 r. do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja mieszkańców wspólnoty 
mieszkaniowej "Długa 78" w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Długa w Staszowie. Petycja była 
przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie, celem 
wypracowania stanowiska dla Rady Miejskiej w Staszowie. Komisja po zapoznaniu się z petycją oraz po 
wysłuchaniu wnioskodawców wyraża aprobatę w sprawie budowy przedmiotowego placu zabaw. Zdaniem 
Komisji teren placu zabaw dla dzieci, stanowi istotny element osiedli mieszkaniowych, mając na względzie 
funkcję edukacyjną i rozwojową i tym samym uznała inicjatywę mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej 
"Długa 78" za słuszną. W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje 
o rozważenie możliwości realizacji inwestycji na lata przyszłe. 

Rada Miejska w Staszowie biorąc powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Staszowie uznaje za zasadną przedmiotową petycję. 

    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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona 
doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Przedmiot załatwienia petycji nie może być przedmiotem  skargi. 
    Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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