UCHWAŁA Nr38WI/19
RADY MIEJSKIEJ w Chorzelach
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Opaleniec
Na podstawie art. 18b ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 244 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miejska w
Chorzelach uchwala, co następuje:
§1.
1. Nie uwzględnić wniosku mieszkańców wsi Opaleniec z dnia 8 października 2018 r. (data
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach - 16 października 2018r.) w sprawie
budowy nowej świetlicy wiejskiej we wsi Opaleniec - w roku budżetowym 2019.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnioskodawców o
sposobie załatwienia wniosku.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do
Uchwały Nr 38m /19
Rady Miejskiej w Chorzełach
z dnia 28 łutego 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 16 października 2018 roku do Burmistrza Miasta i Gminy w Chorzelach
wpłynął wniosek mieszkańców wsi Opaleniec w sprawie rozważenia budowy nowej świetlicy
wiejskiej we wsi Opaleniec. Burmistrz przekazał ww. wniosek według właściwości do Rady
Miejskiej w Chorzelach. Przewodniczący Rady Miejskiej zgodnie z § 59 ust 1 Statutu Gminy
Chorzele powyższy wniosek skierował do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
zajęcia w tej sprawie stanowiska i przedstawienie go Radzie Miejskiej w Chorzelach.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła stosowne postępowanie
wyjaśniające i na podstawie zebranych materiałów oraz wyjaśnień ustaliła, że:
1) środki budżetowe na planowane inwestycje gminne w roku 2019 zostały już
rozdysponowane zgodnie z propozycją Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
Nadchodzący rok będzie stał pod znakiem dokończenia inwestycji związanej z
gospodarką wodno-kanalizacyjną, w tym na wykonaniu sieci kanalizacyjnej we wsi
Opaleniec;
2) obecnie we wsi Opaleniec znajduje się budynek stanowiący własność komunalną
Gminy Chorzele, w którym znajduje się lokal pełniący funkcję świetlicy wiejskiej;
3) budowa nowej świetlicy za każdym razem związana jest z dużymi wydatkami, dlatego
decyzję o budowie takiego obiektu w roku 2020 lub latach późniejszych warto
poprzedzić konsultacjami z udziałem wielu zainteresowanych stron: samych
mieszkańców, burmistrza, radnych oraz organizacji, które mogłyby korzystać w
przyszłości z takiej świetlicy.
Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosek z dnia 8
października 2018 roku złożony przez mieszkańców wsi Opaleniec w sprawie budowy
świetlicy wiejskiej, uznała za zasadny z tą uwagą, że kwestię budowy nowej świetlicy
wiejskiej we wsi Opaleniec należy rozważyć w późniejszych latach.
Rada Miejska w Chorzelach jest otwarta na to, aby podjąć w 2019 roku dyskusję nad
ewentualnym uzupełnieniem wyposażenia obecnie funkcjonującej świetlicy, bądź wspólnego
poszukania środków zewnętrznych, które pozwoliłyby na zakup nowego wyposażenia
zgodnie z potrzebami mieszkańców. Zauważyć wypada, że sposoby pozyskania środków na
wyposażenie już istniejących świetlic nie muszą się ograniczać tylko i wyłącznie do budżetu
gminnego. Dlatego też zasadne wydaje się podjęcie rozmów na temat nowych możliwości
rozwijania lokalnej społeczności - w tym przez doposażenie świetlic wiejskich.
Rada Miejska w Chorzelach po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie z dnia 22 stycznia 2019 roku, zgodziła się ze
stanowiskiem Komisji i również uznała wniosek o wybudowanie nowej świetlicy, co do
zasady za uzasadniony. Z uwagi jednak na powyższe, w tym w szczególności z powodu braku
środków w budżecie na ten cel, wybudowanie świetlicy we wsi Opaleniec w najbliższym
czasie nie jest możliwe do zrealizowania, a wniosek mieszkańców nie może obecnie zostać
uwzględniony.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 246 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawcy
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie
określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Ponadto Rada Miejska w Chorzelach informuje, iż zgodnie z art. 247 w zw. z art. 238 i art.
239 kpa w przypadku gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia, został uznany za bezzasadny
i jego bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowi wniosek
bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jego rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
wnioskodawcy.
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