
UCHWAŁA NR XXV/203/2021 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 223 § 1, art. 241, art. 242, art. 244 § 2 oraz art. 246 ustawy z 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku z dnia 5 kwietnia 2021 r. dotyczącego propozycji udziału w plebiscycie 
i rankingu „Lider Usług Publicznych” złożonego przez Service Creator Marek Kuch oraz Szulc-Efekt sp. z o. o. 
Prezes Zarządu - Adam Szulc. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcom tytułem zawiadomienia 
o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie

W dniu 5 kwietnia 2021 r. na adres e- mail do Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło pismo adresowane do
Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego dotyczące propozycji udziału w plebiscycie i rankingu „Lider
Usług Publicznych”. Wnioskodawcami byli Service Creator Marek Kuch oraz Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes
Zarządu - Adam Szulc.

Pismo należy zakwalifikować jako wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, który stanowi, iż przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje
między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg,
wniosków i petycji.

Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 4 oraz § 54 i § 55 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia
27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo Przewodniczący Rady Gminy Czernikowo
przekazał wniosek Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji w celu jego rozpatrzenia.

Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować
Radzie Gminy podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu wniosku.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i rekomendacji Komisji Rada Gminy uznała, iż budżet Gminy
Czernikowo znacząco ucierpiał w związku z konsekwencjami wprowadzeniaw kraju stanu epidemii
spowodowanej chorobą COVID-19. Dochody Gminy zmalały, co spowodowało ograniczenie nowych
wydatków oraz zrealizowanie jedynie tych niezbędnych. Obecnie Gmina Czernikowo nie jest w stanie
wygospodarować środków na przedmiotowe przedsięwzięcie. Wobec powyższego Rada Gminy podjęła
uchwałę jak wyżej.

Jednocześnie celem zawiadomienia wnioskodawców o sposobie załatwienia sprawy przekazuje się uchwałę
wnioskodawcom wraz z uzasadnieniem, pouczając jednocześnie, iż zgodnie z art. 246 §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu
załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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