
UCHWAŁA NR XXVIII/217/21 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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. 1. Petycję z dnia 1 kwietnia 2021 r. (data wpływu 1.04.2021 r.) złożoną przez Szulc – Efekt Sp. z o. 
o., ul. Poligonowa 1, 04 – 051 Warszawa w sprawie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy do konkursu 
w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021 rozpatruje się negatywnie. 

2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. 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 XXVIII/217/21 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie złożonej petycji 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. (data rejestracji pisma w dzienniku korespondencji 1.04.2021 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. Petycja 
dotyczy przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021. 

W dniu 7 kwietnia 2021 r. pismem OR.0001.9.2021 Wójt Gminy przekazał petycję do 
Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Olesińskiego s. Czesława. W tym samym dniu pismem 
OR.0004.6.2021 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 26 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji na którym 
rozpatrywano przedmiotową petycję. 

W dniu 26 kwietnia br. z treścią petycji jak również ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków 
i petycji zostali zapoznani radni podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych 
i Społecznych. 

Rada Gminy Nowe Ostrowy jak i Wójt Gminy bardzo dziękują za przesłanie informacji na temat 
konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021. Podjęto decyzję, że gmina 
nie przystąpi do wskazanego konkursu. 

Informujemy, że gmina Nowe Ostrowy uczestniczyła w ww. projekcie „Podwórka NIVEA” w 2016 
roku. Wygrana w konkursie uzależniona była od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania 
mieszkańców naszej gminy. Projekt pomimo dość znaczącej jak na naszą gminę ilości oddanych 
głosów nie uzyskał wsparcia. Należy zaznaczyć, iż gmina Nowe Ostrowy jest gminą wiejską, w której 
liczba mieszkańców w 2019 roku wynosiła 3443 osoby (Źródło: GUS, 31.12.2019). 

W materiałach dołączonych do złożonej petycji znajdują się dane podmiotów, w których 
„Podwórka NIVEA” zostały zbudowane w poprzednich edycjach w latach 2017, 2018, 2019 i 2020. 
Pośród beneficjentów znajdują się miasta, gminy miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie, których liczba 
mieszkańców jest znacznie wyższa niż w naszej jednostce. 

Za przykład można podać najmniejsze samorządy (gminy wiejskie), które zwyciężyły w konkursie 
i tak: Gmina Szczytniki liczy 7811 mieszkańców (dane z 2020 roku ze strony gminy), Gmina Brzeziny 
5 783 mieszkańców (Źródło: US w Łodzi - 2019 rok), Gmina Liw liczy 7 344 mieszkańców (Źródło: GUS, 
31.12.2019), Gmina Wilga 5 278 mieszkańców (Źródło: GUS, 31.12.2019), Gmina Sułoszowa 
5835 mieszkańców (Źródło: GUS, 31.12.2019). Jak pokazują ww. informacje nawet najmniejsze 
jednostki posiadają znacznie wyższą liczbę mieszkańców (ponad 150%) niż gmina Nowe Ostrowy. 

A wygrana w konkursie uzależniona jest od liczby oddanych głosów przez internautów. 

Pomimo, iż organizator – aby wyrównać szansę mniejszych miejscowości podzielił Adresatów na 
3 koszyki: 

1) Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców; 

2) Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców; 
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3) Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców. 

To Gmina Nowe Ostrowy ma znikome szanse na odniesienie sukcesu. 

Analizując kryteria konkursu i realnie oceniając możliwości w odniesieniu sukcesu, jedynie 
gdyby odrębnie mogły rywalizować gminy o liczbie ludności do 5 tys. mieszkańców, wówczas 
ponowne przystąpienie do konkursu miałoby sens. 

Należy wskazać, iż gmina Nowe Ostrowy na przełomie ostatnich lat realizowała inwestycje 
z zakresu kultury fizycznej oraz rozwoju terenów rekreacyjnych. Projekty realizowane były przy 
udziale środków zewnętrznych oraz funduszu sołeckiego, który obowiązuje w gminie Nowe 
Ostrowy. Na terenie poszczególnych miejscowości powstawały boiska sportowe, place zabaw oraz 
siłownie plenerowe. W roku 2021 planuje się budowę kolejnych placów zabaw z elementami 
siłowni zewnętrznej. Inwestycje realizowane będą w Grochowie i Woli Pierowej oraz Grodnie 
i Miksztalu – przy uzyskaniu wsparcia zewnętrznego. 

W związku z powyższym Gmina Nowe Ostrowy pomimo, iż nie weźmie udziału w konkursie 
„Podwórko NIVEA” – edycja 2021 w żaden sposób nie ogranicza aktywności mieszkańców. 

Mieszkańcy poprzez ustalanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich 
poszczególnych wsi otrzymują możliwość decydowania o inwestycjach, które są ważne dla rozwoju 
miejscowości w których żyją. Jest to swego rodzaju wzmacnianie postawy obywatelskiej i poczucia 
współodpowiedzialności za rozwój wsi i gminy, którą zamieszkują. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia. 
W związku z powyższym odpowiedź wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana podmiotowi 
wnoszącemu petycję. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie

W dniu 1 kwietnia 2021 r. na adres mailowy sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
(sekretariat@noweostrowy.pl) wpłynęła petycja z dnia 1 kwietnia 2021 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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