UCHWAŁA NR XXIX/393/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2021 r. dotyczącej pozostawienia dzierżawionych terenów
zielonych w obecnej formie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się w całości petycji wniesionej w dniu 26 marca 2021 r. przez dzierżawców ogródków
warzywnych położonych przy ul. Strzeleckiej w Toszku dotyczącej pozostawienia dzierżawionych terenów
zielonych w obecnej formie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/393/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 maja 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 26 marca 2020 r. wpłynęła petycja dzierżawców ogródków warzywnych położonych przy ul.
Strzeleckiej w Toszku w sprawie pozostawienia dzierżawionych terenów zielonych w obecnej formie.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach petycja (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870; dalej:
"u.p.") złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; dalej „u.s.g.”) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku zgodnie z postanowieniami
§ 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r.
poz. 6521 z późn. zm.) podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, jednocześnie wskazując, że niniejsza petycja została złożona
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a nie do Rady Miejskiej w Toszku. Komisja zważyła wówczas na fakt, że
petycja nie spełniała warunków formalnych, jakie powinna zawierać petycja w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2
u.p., t.j. nie zawierała oznaczenia podmiotu wnoszacego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot
wnoszący petycję, a także wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu wnoszącego petycję oraz adres
do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce
zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. Mając powyższe na uwadze Komisja zajęła stanowisko
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
W dniu 9 kwietnia 2021 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynął załącznik do niniejszej petycji ze
wskazaniem adresu i osoby do korespondencji. Z uwagi na powyższe i przedłożoną opinię prawną
w stosunku do niniejszej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu
19 maja 2021 r. ponownie przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
W toku dyskusji wskazano, że dzierżawcy ogródków działkowych położonych w Toszku przy ul.
Strzeleckiej zwracają się o pozostawienie dzierżawionych terenów zielonych w obecnej formie. Według
pozyskanych informacji od Zastępcy Burmistrza w Toszku - Pana Piotra Kunce, a także Kierownika i pracowników
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Toszku
przekazano, że wskazany teren, stanowi fragment projektowanego tzw. Parku Guttmanna, tworzonego w ramach
projektu „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”. Cała inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej – oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten
zakłada rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych na terenie gminy m.in. poprzez poprawę ich walorów
przyrodniczych, rekreacyjnych i estetycznych. Inwestycja obejmuje docelowo 19,40 ha powierzchni biologicznie
czynnej, z czego „Park Guttmanna” stanowi 5,33 ha. Na terenie ww. parku zaprojektowano: miejsce pod strzelnicę,
urządzenia zabawowe, park sensoryczny, oświetlenie parkowe, miejsca do wypoczynku oraz ścieżki piesze
i rowerowe. Przywrócenie i rozwinięcie funkcji parku na terenie gminnym, na których wydzielono do dzierżawy
kilka ogródków działkowych, wymaga zniesienia w tym miejscu możliwości dalszej dzierżawy, przy
jednoczesnym zaoferowaniu tej możliwości w innym miejscu, o czym dzierżawcy zostali powiadomieni pismem
z dnia 11 marca 2021r., a odebranym w dniu 16 marca 2021 r.
Wobec powyższych wyjaśnień
uwzględnienie.

uznano, że przedmiotowa petycja w całości nie zasługuje na

Z rozpatrzenia powyższej petycji Komisja sporządziła stosowne sprawozdanie, które zostało przedstawione
Radzie.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie petycji, jest uchwała.
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Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.
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