
UCHWAŁA XXIX / 401 / 2021 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zapobiegających dewastacji 
mienia gminy. 

Na podstawieart. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji mieszkańca wsi Czmoniec o podjęcie działań 

zapobiegających dewastacji mienia gminy, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do  

niniejszej uchwały.  

2. Jednocześnie z uwagi na stanowisko rozpatrującej petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

popiera się skierowany do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Burmistrzu 

Miasta i Gminy Kórnik, wniosek o rozważenie możliwości ustawienia znaku zakazu zatrzymywania 

się i postoju oraz zamontowania monitoringu na ulicy Konwaliowej w Czmońcu. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do zawiadomienia 

składających petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 

Adam Lewandowski 
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX / 401 / 2021
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zapobiegających dewastacji
mienia gminy.

W dniu 1 lutego 2021 r. wpłynęła petycja mieszkańca wsi Czmoniec w sprawie podjęcia przez

właściwe organy Gminy Kórnik działań zapobiegających dewastacji mienia gminy zmierzających

do:

1. natychmiastowego wprowadzenia działań uniemożliwiających wykorzystywanie mienia

Gminy Kórnik (ulicy Konwaliowej w Czmońcu) do prostytuowania się i sutenerstwa;

2. natychmiastowego wprowadzenia działań uniemożliwiających niszczenie i zaśmiecanie

mienia Gminy Kórnik.

W związku z tym, iż zgodnie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym organem właściwym do rozpatrywania petycji jest Rada Miasta i Gminy Kórnik,

Przewodniczący Rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta

i Gminy Kórnik z prośbą o zwołanie posiedzenia tej komisji w celu zbadania przez nią sprawy

i wyrażenia propozycji rozpatrzenia petycji w celu przedstawienia jej w formie projektu uchwały

Rady Miasta i Gminy Kórnik. Zgodnie bowiem z przywołanym wyżej przepisem ustawy

o samorządzie gminnym 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.

Zgodnie z § 109 Statutu Miasta i Gminy Kórnik, ustalonego uchwałą Nr XVIII/210/2020 Rady

Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Kórnik

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r., poz. 1442 i 2220) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta i Gminy Kórnik rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady

petycje, a uchwałę Komisji, stanowiącą propozycję rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia

petycji przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady – celem

ostatecznego załatwienia przez Radę. Na zdalnym posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r. Komisja

Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik po zapoznaniu się treścią
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petycji oraz po odbyciu dyskusji przez radnych członków Komisji, a także po wysłuchaniu

wyjaśnień złożonych przez Komendanta Policji w Kórniku oraz Komendanta Straży Miejskiej

w Kórniku, a także wypowiedzi wnoszącego petycję, przyjęła stanowisko o jej nieuwzględnieniu,

ze względu na poniższe ustalenia.

Komisja ustaliła bowiem, że sprawa prawidłowego gospodarowania mieniem gminy, w tym

podejmowania działań zapobiegających jego dewastacji leży w kompetencji Burmistrza jako

organu wykonawczego gminy, a Rada Miasta i Gminy Kórnik jako organ stanowiący gminy, nie

ma ustawowych kompetencji w tym zakresie. Stąd też przedmiot petycji, powinien być

rozważony i rozstrzygnięty przez Burmistrza, w szczególności w zakresie podjęcia działań

postulowanych w treści petycji.

Rada Miasta i Gminy Kórnik po zapoznaniu się z treścią petycji oraz uchwałą nr P/2/2021

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 lutego 2021 r. postanowiła o nieuwzględnieniu

petycji o podjęcie działań zapobiegających dewastacji mienia gminy.

Jednakże, z uwagi na wyrażone w petycji oczekiwania mieszkańca wsi Czmoniec, co do

podjęcia działań zapobiegających dewastacji mienia gminy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta i Gminy Kórnik uznała za zasadne, poprzeć

skierowany do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Burmistrzu Miasta i

Gminy Kórnik, wniosek Komisji o rozważenie możliwości ustawienia znaku zakazu

zatrzymywania się i postoju oraz zamontowania monitoringu na ulicy Konwaliowe w Czmońcu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione, a niniejsza uchwała wraz 

z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, w rozumieniu art. 13 

ust. 1 ustawy o petycjach.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski
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