
UCHWAŁA NR XXXIV/209/21 
RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 poz.713 i 1378; z 2021 r. poz.1038 ) oraz  art. 221 §3 i art. 226 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z §8 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Rada Gminy Głowno postanawia pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpoznania 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Głowno. 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec 
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UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2021r. do Rady Gminy Głowno wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa
Ziewanice wnoszących o przekazanie w ich imieniu pisma do Państwowego Gospodarstwa Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie w sprawie wydawanych zezwoleń wodnoprawnych oraz kontroli
instalacji i urządzeń służących oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych zakładu przetwórstwa
Hubert Rosak ,,Rolfods” Ziewanice 10, 95-015 Głowno.

Na posiedzeniach Komisji Skarg Wniosków i Petycji 20 maja 2021r. oraz 29 czerwca 2021r.
członkowie rozpatrzyli niniejszy wniosek. Ze względu na braki formalne w nim występujące - brak
adresów zamieszkania wnoszących podanie oraz wyraźne żądanie mieszkańców sołectwa
Ziewanice, by nie udostępniać ich danych osobowych, ww. Komisja postanowiła pozostawić go
bez rozpatrzenia.

Rada Gminy Głowno:
- po zapoznaniu się z treścią wniosku,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podjętym na posiedzeniach w dniach 20 maja
2021r. i 29 czerwca 2021r. postanowiła pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
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