
UCHWAŁA NR XLIX.461.2023 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję z dnia 29 listopada 2022 r. (data wpływu: 
5 grudnia 2022 r.) przeciw zmianie lokalizacji Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki 
z siedzibą w Stojadłach. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

W dniu 5 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła petycja 
mieszkańców wsi Stojadła z dnia 29 listopada 2022 r. przeciw zmianie lokalizacji Biblioteki 
Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach. 
 

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  
Mińsk Mazowiecki, która zajęła się jej rozpoznaniem na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2023 r.  
W trakcie Komisji wysłuchano przedstawicieli mieszkańców i ustalono, że decyzja o przeniesieniu 
siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki do gminnego obiektu w Targówce 
została wypracowana podczas kilku spotkań i była poddana dogłębnej analizie. Decyzja została 
podjęta dla dobra Gminy i jej mieszkańców i z chęci rozwoju Biblioteki. Brano też pod uwagę 
potrzeby lokalowe Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Dzięki tej decyzji Biblioteka zostanie 
przeniesiona do znacznie większego i w przyszłości zmodernizowanego budynku,  
przez co możliwe będzie poszerzenie zakresu jej działalności.  

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu dyskusji opowiedziała się  

za rekomendowaniem Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki petycji jako bezzasadnej. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 

Pouczenie 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 

870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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