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Odpowiadając na  petycję złożoną  przez Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne                   

w Niekielce oraz Stowarzyszenie Projekt Września, organ wykonawczy gminy podaje, że   

zobowiązany jest  podejmować  decyzję  w indywidualnych  sprawach z zakresu administracji 

publicznej wyłącznie w granicach obowiązującego prawa a uzyskanie opinii społeczeństwa 

przewidziane jest przepisami ustaw. 

Niekiedy przepisy nakładają   obowiązek zachowania tajemnicy w stosunku  do określonego 

katalogu spraw (np. obowiązek zachowanie tajemnicy skarbowej, decyzji z zakresu pomocy 

społecznej).  Nawet w przypadkach, w których ustawowo zapewniony jest udział społeczeństwa (np. 

decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach) mimo , iż podejmowana przy udziale społeczeństwa,   

nie mogą przesądzić o treści wydanej decyzji. 

Z uzasadnienia  organu II instancji  uchylającego decyzję  Burmistrza Pyzdr wydaną w zgodzie  

z wolą mieszkańców wynika, że nie stanowi podstawy odmowy  sprzeciw ludności terenu wiejskiego.  

Zważywszy na wyżej przedstawione  okoliczności Burmistrz Pyzdr podaje, iż brak  jest 

uwarunkowań prawnych do przeprowadzania konsultacji we wszystkich  indywidualnych sprawach 

rozstrzyganych decyzjami burmistrza . 

Jeśli chodzi o przeprowadzanie konsultacji , o czym Państwo piszecie  w petycji zwłaszcza       

w przypadku inwestycji mogąco zawsze  znacząco i potencjalnie oddziaływać na środowisko , udział 

społeczeństwa jest ustawowo zagwarantowany.  

Sama zaś czynność techniczna polegająca na informowaniu  o planowanych  konsultacjach 

następuje w formie ogłoszenia  o przeprowadzanych konsultacjach i są one  ogłaszane  zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami, co szczegółowo określają przepisy ustawy i rozporządzeń. 



Organ wykonawczy odpowiada za swoje  decyzje przed wyborcami, ponosi odpowiedzialność 

za ich realizację, w szczególności  odpowiedzialność na podstawie ustawy o dyscyplinie finansów 

publicznych. 

 Inicjatywa obywateli winna uzupełniać działania władzy, otwierać nowe obszary i formy 

działania. Temu celowi służy podjęta Uchwała nr  XXV/231/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pyzdry nie wymaga nowelizacji  a jej 

treść gwarantuje  udział społeczeństwa w wyrażaniu  opinii o sprawach istotnych dla społeczności 

lokalnej. 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Przemysław Dębski  


