
UCHWAŁA NR LIII/470/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 14 września 2022 r. 

w sprawie: uznania petycji za bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) 
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11  lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się wniesioną w dniu 20 października 2022r. petycję o zabezpieczenie w budżecie Gminy 
Santok środków finansowych na rok 2023 na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych mających m.in. 
na celu propagowanie odpowiedzialnych zachowań w lesie, by znacząco ograniczyć występującą w nich liczbę 
pożarów wywołanych z winy człowieka np. w formie odpowiedniego konkursu grantowego lub wsparcia 
w innej formie działań edukacyjnych w podległych placówkach edukacyjnych z dnia 26 września 2022r. - za 
bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

W dniu 28 października 2022r.  do Przewodniczącego Rady Gminy Santok wpłynęła petycja Fundacji 
Rozwoju Holistycznego z dnia 26 września 2022r. o zabezpieczenie w budżecie Gminy Santok środków 
finansowych na rok 2023 na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych mających m.in. na celu 
propagowanie odpowiedzialnych zachowań w lesie, by znacząco ograniczyć występującą w nich liczbę 
pożarów wywołanych z winy człowieka np. w formie odpowiedniego konkursu grantowego lub wsparcia 
w innej formie działań edukacyjnych w podległych placówkach edukacyjnych. 

W myśl ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady należy uchwalanie budżetu 
gminy oraz prawo do dokonywania w nim zmian już po jego uchwaleniu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 4 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870), petycja złożona do organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

W dniu 4 listopada 2022r.  petycja została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Santok do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2022r.  
uznała, że zgodnie z §7 Uchwały nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
lata 2020-2023 przewiduje się coroczne przekazywanie środków przeznaczonych na finansowanie zadań 
publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości co najmniej 200 000,00 zł. 
Środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną określone każdorazowo w uchwale budżetowej Rady 
Gminy na dany rok.  

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako zadań zleconych w rozumieniu 
art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. E, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022. poz. 1634), może mieć formy: 

a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych 
konkursów ofert, ogłaszanych przez Wójta Gminy na zasadach określonych w ustawie. W otwartych 
konkursach ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert odbywa 
się na zasadach określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27.11.2019r. w sprawie Wieloletniego Programu 
Współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lat 2020-2023 określa cele, zasady, zakres 
oraz formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi  działalność pożytku publicznego. Program określa również priorytetowe zadania publiczne 
przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 oraz zakłada coroczne wyodrębnienie przewidywanych 
środków na ich finansowanie w wysokości nie mniej niż 200 tys. zł. Mając na uwadze powyższe, a także 
fakt, że działania określone w petycji mogą być realizowane w ramach priorytetowych zadań publicznych 
wymienionych w ww. programie, co daje podstawę do nawiązania współpracy przez Fundację Rozwoju 
Holistycznego w zakresie żądania określonego w petycji, a tym samym możliwość wsparcia finansowego 
tego działania w roku 2023 - petycję z dnia 26.09 2022r. należy uznać za bezzasadną. 

 Rada Gminy Santok podzieliła opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji, wobec powyższego podjęcie 
uchwały jest uzasadnione. 
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