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UCHWAŁA NR XXII/218/2021 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz., 713 ze zm.) w związku z art. 223 §1, art. 241 i art. 244 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Sieroszewice 

uchwala co następuje: 

§ 1. Żądanie objęte we wniosku z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie rozpoczęcia aktywnych działań, 

które mają wpłynąć na poprawę jakości żywności oraz podniesienie świadomości wśród mieszkańców 

o skutkach ubocznych środka chemicznego Glifosat uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice do zawiadomienia wnoszącego wniosek 

o sposobie jego załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 

Sieroszewice 

 

 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXII/218/2021 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

 
Do Rady Gminy za pośrednictwem skrzynki nadawczej Urzędu Gminy wpłynął dnia 23 lutego 2021 r. 

wniosek złożony przez ***. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice przekazał przedmiotowy wniosek do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wstępnego jego 

rozpoznania.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając zgodnie z uchwałą nr XXXIX/309/2018 Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice przeprowadziła w 

dniu 19 marca 2021 roku analizę w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz., 256, ze. zm.), przedmiotem wniosku 

mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 

usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb 

ludności. 

 

W wyniku analizy wniosku stwierdzono, że z badań naukowych prowadzonych przez instytuty 

dotyczących glifosatu dowiadujemy się o właściwościach niebezpiecznych dla ludzi, jednakże Gmina 

nie dysponuje odpowiednimi narzędziami by samodzielnie zakazać lub ograniczać stosowania przez 

mieszkańców Gminy tego środka. Zakaz używania glifosatu należy do regulacji krajowych a w 

szczególności do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odpowiada za wprowadzanie 

na rynek środków ochrony roślin do obrotu.  

W związku z powyższym wniosek jest bezzasadny. 

 

Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę nr 3.2021 z dnia 19 

marca 2021 roku postanawiającą odmówić uwzględnienia wniosku. 

 

Rada Gminy Sieroszewice po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiła 

o pozostawieniu przedmiotowego wniosku bez uwzględnienia. 

 

 

 


