
UCHWAŁA NR IX/066/2019 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2019 r.  
 

  
 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 55 ust 5, pkt 2 lit. c Statutu Miasta i Gminy 
Białobrzegi (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7348 z późn. zm.1), 
uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję firmy Szulc Efekt Sp. z o.o. w sprawie zaplanowania 
modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego 
paliwa.  

 
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

            Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
           Marcin Osowski 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 9190, z 2018 r. poz. 11256 i 12697.  



Załącznik do uchwały Nr IX/066/2019 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 

Uzasadnienie  

 

 W dniu 11 czerwca 2019 r. do Biura Rady Miasta i Gminy przekazana została przez 
Burmistrza Miasta Miasta i Gminy Białobrzegi do rozpatrzenia petycja firmy Szulc Efekt Sp. 
z o.o. w sprawie zaplanowania modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem 
dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. (Data wpływu do urzędu – 07.06.2019 r.). 
Zgodnie z art. 9. Ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 
– petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorzadu terytorialnego jest 
rozpatrywana przez ten organ. 
Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi celem przeanalizowania zgodnie z kompetencjami. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. dokonała 
analizy przedmiotowej petycji, wysłuchała wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji i Zastępcy Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w sprawie 
posiadanego parku maszynowego, a także zapoznała się ze stanowiskiem Burmistrza Miasta              
i Gminy Białobrzegi w przedmiotowej sprawie.  
Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 
wyjaśniającego, przeanalizowne dokumenty, argumenty prawne Komisja Skarg, Wniosków              
i Petycji uznała za niezazsadną petycję firmy Szulc Efekt Sp. z o.o. w sprawie zaplanowania 
modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego 
paliwa. 
 
 
 

 

 

  


