
UCHWAŁA NR XLVI/315/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 maja 2022 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 9 ust.2  ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 15 maja 2022r. w sprawie stworzenia planu skutecznego rozwiązania 
problemu niskiej wydajności sieci wodociągowej. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) weszła w życie 6 września 2015 roku. 
Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach 
dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego, lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu 
wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Do Rady Gminy Łysomice 15 maja 2022 r. wpłynęła petycja 
Pana Damiana Saletnika (wnioskodawca wyraził zgodę na upublicznianie na stronie internetowej Gminy 
Łysomice danych osobowych oraz administrowanie nimi zgodnie z przepisami RODO) z 15 maja 2022 r. 
w sprawie stworzenia planu skutecznego rozwiązania problemu niskiej wydajności sieci wodociągowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 
zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie jego rozstrzygnięcia. Na podstawie art. 18b 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079) rada gminy 
rozpatruje petycje. 

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r. Komisja zapoznała się i ustaliła, że Stacja Uzdatnia Wody 
w Gostkowie była modernizowana pod kątem użytkowania w ramach obecnego pozwolenia wodno-prawnego. 
W wyniku modernizacji poprawiono jakość wody, wymieniono całą infrastrukturę stacji, przy czym 
modernizacja nie miała na celu zwiększenia ilość wydobywanej wody. 

Rada Gminy zauważyła istniejący problem w ubr. W związku z tym zlecono opracowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego modernizacji całego systemu uzdatniania wody. Założenia programowe dotyczą 
zwiększenia wydajności wydobycia wody o ok. 40% w całym systemie. Priorytetem jest uzyskanie ciągłości 
dostaw wody dla mieszkańców. Gmina pozyskała na ten cel środki finansowe w ramach programu Polski Ład 
w kwocie 6,150 mln zł, przy czym całość inwestycji to koszt 8,911 mln zł. Podpisano umowę na wykonanie 
rozbudowy stacji 8 lipca br. Podejmowane apele dotyczące oszczędności wody wiążą się z sytuacją globalną 
związaną z niedoborem wody pitnej. 

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice nie uwzględnia petycji z 15 maja 2022 r. w sprawie stworzenia 
planu skutecznego rozwiązania problemu niskiej wydajności sieci wodociągowej. 

Ponadto Rada Gminy Łysomice poucza, że na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej ustawy o petycjach Rada 
może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej, 
jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podczas rozpatrywania wcześniejszej 
petycji. 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer XLVI/315/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia  petycji z dnia 15 maja 2022 r.  - projekt uchwały Nr 
XLVI/315/2022” została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 29.07.2022 15:20:13 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Krzysztof Borowiec     BRAK 
2. Marcin Chojna       
3. Denis Dembek       
4. Kazimierz Kamiński       
5. Czesław Karasiewicz       
6. Tomasz Kęder       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Paulina Opałka-Wiśniewska       

10. Krystian Polak       
11. Piotr Pyrek       
12. Tomasz Sielczak       
13. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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