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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Postanawia się nie uwzględnić petycji złożonej przez mieszkańców w przedmiocie uwzględnienia 
w budżecie Gminy Siedlce na rok 2020 budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujrzanów. 

§ 2.  
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Andrzej Rymuza 
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Załącznik do uchwały 
Rady Gminy Siedlce 
z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie 
W związku ze złożoną petycją mieszkańców miejscowości Ujrzanów dotyczącą uwzględnienia w budżecie Gminy 
Siedlce na rok 2020 budowy świetlicy wiejskiejw miejscowości Ujrzanów, oraz podjętą uchwałą budżetową nr 
XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wyjaśniam co następuje. 
Rada Gminy Siedlce, po zapoznaniu się z zebranymi przez Urząd Gminy w Siedlcach wnioskami do budżetu, 
oraz po ich wnikliwej analizie zakończonej dyskusją na posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów - 
zaakceptowała ostateczny kształt Planu wydatków majątkowych na rok 2020, w którym brak jest budowy świetlicy 
w Ujrzanowie. Następnie na posiedzeniu Sesji Rady Gminy Siedlce, Uchwałą nr XV/203/2019 z dnia 30 grudnia 
2019 roku zatwierdziła poprzez głosowanie przedmiotową uchwałę powierzając jej wykonanie Wójtowi Gminy 
Siedlce. 
Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Siedlcach w roku 2018 wykonał projekt budowy świetlicy wiejskiej 
w Ujrzanowie i od tego momentu bacznie śledzi możliwości pozyskania środków zewnętrznych na cele 
inwestycyjne. Jeżeli pojawi się możliwość aplikowania o środki finansowe przeznaczone na budowę świetlicy 
wiejskiej na pewno zostanie złożony odpowiedni wniosek. Następnie po pozytywnej jego weryfikacji istnieje 
możliwość wprowadzenia zadania do realizacji w roku 2020, jeżeli Rada Gminy Siedlce w drodze głosowania 
zaakceptuje wprowadzenie takiej inwestycji.
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