
UCHWAŁA NR XV.123.2020 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 
713) i art. 244 § 2, art. 247 w związku z art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.     Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Domaszowice uznaje wniosek za 
zasadny. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice do powiadomienia Wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załacznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XV.123.2020 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 29 kwietnia 2020 r. wpłynął do Rady Gminy Domaszowice wniosek mieszkańca gminy Domaszowice 
z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713) 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek orgazniacyjnych; wnioski oraz petycje 
skaładane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,wniosków i petycji. 

Mając na uwadze powyższą regulację prawną oraz Statut Gminy Domaszowice Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Domaszowice skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Domaszowice celem 
rozpatrzenia oraz przedstawienia opinii w sprawie, której wniosek dotyczy. 

Na posiedzeniu w dniu 11.05.2020 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią wniosku, 
wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy Domaszowice. 

Po przeprowadzonej analizie wniosku i uzyskaniu informacji i wyjaśnień od Wójta Gminy i pracowników 
Urzędu Gminy Domaszowice, Komisja ustaliła, co następuje: 

1. Przewodniczący Komisji Kultury Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu 
pismem nr RG.0012.1.2019.MC z dnia 28.11.2019 r. wnioskował do Wójta Gminy Domaszowice o przygotowanie 
projektu uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania 
opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Domaszowice w żłobkach na terenie Miasta 
Namysłów. Na najbliższej sesji Rady Gminy Domaszowice planuje się przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
zawarcia porozumienia z gminą Namysłów w celu dotowania działalności żłobkowej. 

2. W gminie Domaszowice nie ma dofinansowania do fotowoltaiki również w budżecie gminy 
nie zaplanowano środków finansowych na to zadanie, to jednak nie oznacza, że mieszkańcy gminy są pozbawieni 
skorzystania z takich dofinansowań. Mieszkańcy gminy mogą otrzymać dofinansowanie poprzez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie tylko na fotowoltaikę, ale również na wiele innych zadań. 
Pracownicy Urzędu udzielą informacji w sprawie dofinansowania. 

3. Wszystkie miejscowości gminy Domaszowice posiadają opracowane miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, jednak w większości miejscowości plany te nie były zmieniane od 2003 i 2004 roku. Stopień 
pokrycia obszaru gminy Domaszowice miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego szacuje się na ok. 
90%. Aby zmienić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jakiejkolwiek miejscowości, trzeba zmienić 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. W budżecie gminy na 
2020 rok zaplanowano kwotę 50 tysięcy złotych na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaszowice. W kolejnych latach planuje się zmianę miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji uchwałą nr 12.2020 z dnia 11 maja 2020 r. wyraziła pozytywną opinie 
w sprawie wniosku, zwracając jednak uwagę, że spełnienie oczekiwań Wnioskodawcy uzależnione będzie od 
możliwości finansowych Gminy. 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Domaszowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,Wniosków 
i Petycji, uznaje wniosek za zasadny.
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