
UCHWAŁA NR XXVII/           /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie petycji mieszkańców wsi Nowe Rowiska z dnia 9 grudnia 2020 roku 

dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na zakup działki we wsi Nowe Rowiska 

w 2021 roku  

         Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje: 

      § 1. Nie uwzględnia się petycji mieszkańców wsi Nowe Rowiska z dnia 9 grudnia 2020 

roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup działki we wsi Nowe Rowiska 

w 2021 roku, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

      § 2. Zawiadamia się osobę wskazaną w petycji o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skierniewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Skierniewice. 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

  

                                                                                                       Witold Baranowski 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

             W dniu 9 grudnia 2020 r. do Rady Gminy Skierniewice wpłynęła petycja mieszkańców 

wsi Nowe Rowiska dotycząca zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Skierniewice na 2021 rok na cel jakim jest zakup działki we wsi Nowe Rowiska.           

           Na podstawie informacji Wójta Gminy Skierniewice działka wskazana przez 

wnioskodawców do zakupu, należąca do osoby prywatnej, nie ma powierzchni 1300 m2, ale 

3500 m2.  W związku z powyższym do ceny kosztów tego zadania należy zaliczyć nie tylko 

koszty zakupu i następnie jej zagospodarowania i utrzymania, ale także poprzedzające zakup 

koniczne czynności i koszty związane z wydzieleniem części działki przeznaczonej do zakupu 

oraz uzyskanie przed podjęciem jakichkolwiek czynności zgody obecnego właściciela na 

warunki przedstawione przez Gminę, a także zgody Rady Gminy Skierniewice na nabycie 

wydzielonej części.  

           Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki Wójt Gminy Skierniewice zadeklarował, że 

w momencie pojawienia się środków finansowych w budżecie Gminy w 2021 roku prośba 

Państwa będzie realizowana. Natomiast jeżeli takie środki nie pojawią się w roku 2021, prośba 

Państwa będzie wzięta pod uwagę przy projekcie budżetu na rok 2022.    

          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Skierniewice. 

 


