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UCHWAŁA NR ……/2021
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia………………

w sprawie:

w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie aktywnych działań,
wpływających na poprawę jakości żywności.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 w zw. z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 241 oraz
art. 244 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala co
następuje:
§1
Uznaje się, że wniosek z dnia 14.03.2021 r. w części dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy
Czarna Dąbrówka aktywnych działań, wpływających na poprawę jakości żywności oraz
podniesienia świadomości wśród mieszkańców nie zasługuje na uwzględnienie, z przyczyn
szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka do zawiadomienia
wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 14 marca 2021 r. na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Czarna
Dąbrówka wpłynęło pismo od Pani S.G zawierające wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie eliminacji Glifosatu z żywności. W piśmie jednocześnie został zawarty
wniosek o przedstawienie w/w problemu podczas sesji Rady Gminy w celu omówienia
problemu i podjęcia odpowiedniej uchwały. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zgodnie z art. 243
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w dniu 19.03.2021 r. przekazał wniosek skierowany w/w części
do Rady Gminy Czarna Dąbrówka, o czym również powiadomiono Panią S.G.
Pismem z dnia 22.03.2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka skierował
wniosek do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosku i
przygotowania stanowiska dla Rady Gminy Czarna Dąbrówka. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (dz. U. z 2002.5.46) – Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie,
telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telegrafu, poczty elektronicznej, a także ustanie do
protokołu – co stanowi odformalizowany sposób składani wniosków. Mając na uwadze
powyższe, Komisja skarg wniosków i Petycji w dniu 13.4.2021 r. przystąpiła do rozpatrzenia
złożonego wniosku. Wniosek skierowany w części do Rady Gminy zawierał apel o rozpoczęcie
aktywnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności oraz podnieśnie
poziomu świadomości wśród mieszkańców, cyt. „ Odnosimy się do Waszych sumień abyście
nie byli obojętni na problem zawartości chemii w żywności. Dbałość o zdrowie polskich
obywateli, a zwłaszcza dzieci i młodzieży to nasz wspólny, moralny obowiązek.”
Zgodnie z art. 241 KPA Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, po zapoznaniu się z treścią wniosku
ustaliła, że Rada Gminy nie ma instrumentów prawnych i możliwości podjęcia działań, zgodnie
z wolą wnioskodawcy, które mogłyby wpłynąć na problem zawartości chemii w żywności.
Problem przedstawiony przez wnioskodawcę jest to problem ogólnokrajowy, niezależny od
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kompetencji Rady Gminy Czarna Dąbrówka. tym samym uznając, że złożony wniosek nie
zasługuje na uwzględnienie.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

