
UCHWAŁA NR XXI/159/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz 
art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada 
Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 11 sierpnia 2020 r. (data wpływu 11.08.2020 r.) złożoną przez Szulc – Efekt Sp. z o. 
o., ul. Poligonowa 1, 04 – 051 Warszawa, uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej gminy Nowe Ostrowy.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/159/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 19 sierpnia 2020 r. 

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie złożonej petycji 

W dniu 11 sierpnia 2020 r. (data rejestracji pisma w dzienniku korespondencji 11.08.2020 r.) na 
adres poczty mailowej sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (sekretariat@noweostrowy.pl), 
wpłynęła petycja skierowana przez Szulc – Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04 – 051 Warszawa. 

W dniu 12 sierpnia 2020 r. pismem OR.0001.20.2020 Wójt Gminy przekazał petycję do 
Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Olesińskiego s. Czesława. W tym samym dniu pismem 
OR.0004.16.2020 Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję do Komisji skarg, wniosków i petycji 
Rady Gminy Nowe Ostrowy. 

Zgodnie z art. 10. 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja powinna być rozpatrzona bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. 

W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji na którym 
rozpatrywano przedmiotową petycję. Komisja po dokonaniu analizy złożonej petycji stwierdziła, iż 
pismo zawiera 3 punkty o następującej treści: 

„1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd płynów do 
dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowym wniosku o udostępnienie 
informacji publicznej i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi; 

2) Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo 
zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk – 
spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej – ogólnie 
uznane zasady postępowania lege artis – przy udostępnianiu środków do dezynfekcji; 

3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań – wnosimy o opublikowanie treści petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach – co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.”. 

Komisja skarg, wniosków i petycji przeanalizowała kolejno wszystkie stawiane w złożonej petycji 
wnioski i przygotowała stosowne wyjaśnienia. Z ww. danymi szczegółowo została zapoznana Rada 
Gminy. 

Odpowiadając na pkt 1 petycji należy wyjaśnić, że rekonesans potrzeb w zakresie zapewnienia 
środków ochrony w ramach przeciwdziałania COVID-19 jest prowadzony przez gminę od momentu 
ogłoszenia początkowo zagrożenia epidemicznego a później epidemii. W wyniku przeprowadzonego 
rekonesansu zakupiono przede wszystkim płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji rąk, 
maseczki ochronne, rękawice ochronne, kombinezony, przyłbice, gogle ochronne oraz ochraniacze na 
obuwie. W środki ochrony zaopatrzono jednostki organizacyjne gminy ale również mieszkańców. 

Dwukrotnie do mieszkańców przekazane zostały maseczki ochronne. Artykuły te trafiły do każdego 
mieszkańca. 

Płyny do dezynfekcji rąk dostępne są w miejscach użyteczności publicznej oraz w miejscach 
wskazanych przez służby sanitarne. 
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W odpowiedzi na punkt 2 petycji nadmienić należy, że środki budżetowe na zakup płynów do 
dezynfekcji rąk są wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
W przypadku wydatkowania kwoty poniżej 30 tysięcy euro stosowane jest Zarządzenie Wójta Gminy 
Nowe Ostrowy nr 48/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie określenia ramowych procedur 
udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 

Zakup towarów dokonywany przez gminę Nowe Ostrowy przewiduje nabywanie produktów tylko 
dopuszczonych do rynku i spełniających wymagane normy. 

Odnosząc się do punktu 3 petycji należy wskazać, iż petycja w dniu 12 sierpnia 2020 r. została 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Rada Gminy rozpatrując petycję przyjmuje wyjaśnienia wskazane w odpowiedziach na 
poszczególne punkty petycji i uznaje petycję za bezzasadną. Przedmiotowa odpowiedź zostanie 
przekazana podmiotowi wnoszącemu petycje.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie

W dniu 11 sierpnia 2020 r. na adres mailowy sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
(sekretariat@noweostrowy.pl) wpłynęła petycja z dnia 11 sierpnia 2020 r. złożona przez Szulc – Efekt
Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04 – 051 Warszawa. Petycję rozpatruje Rada Gminy w formie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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