
UCHWAŁA NR XLIII/382/2022 
RADY GMINY SKĄPE 

z dnia 6 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w spawie przyjęcia 
statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351, zm. z 2022 r. poz. 913) uchwala się, co 
następuje:  

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany godzin otwarcia placówek handlu 
detalicznego wskazanych w uchwale Nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 89, poz. 1214) - Rada Gminy 
Skąpe postanawia rozpatrzyć ją negatywnie.  

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Kuźmicz 
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Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 
 
Działając na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie przyjęcia statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351, zm. z 2022 r. poz. 
913) zawiadamiam, że petycję „DINO POLSKA” S.A., która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 8 marca 
2022 r. (datowana na dzień 3 marca 2022 r.) została rozpatrzona negatywnie. 
 

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 
z późn. zm.) rozpatrywaniem petycji zajmuje się Komisja skarg, wniosków i petycji. Komisja na 
posiedzeniu w dniu 14 marca 2022 r. rozpatrywała przedmiotową petycję. 

Na podstawie art. XII ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. przepisy wprowadzające Kodeks 
Pracy (Dz. U. z Nr 24, poz. 142 z późn. zm.) to gmina określa dni i godziny otwierania oraz zamykania 
placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.  

W aktualnie obowiązującej uchwale Nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 
2009 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i 
zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 89, poz. 1214) 
godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zostały określone pomiędzy godziną 5.00 – 
22.00 we wszystkie dni tygodnia. Wnioskodawca wnosi o zmianę tych godzin i wydłużenie pracy placówek 
pomiędzy godz. 6.00 – 24.00.  

Komisja skarg, wniosków i petycji po zasięgnięciu zdania części mieszkańców miejscowości 
Ołobok oraz z uwagi na fakt, że na terenie gminy poza placówkami sieci „DINO” aktualnie funkcjonuje pięć 
innych placówek handlu detalicznego, zarekomendowała pozytywne rozpatrzenie petycji. 

Na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Skąpe, niezależnie od opinii Komisji skarg, 
wniosków i opinii, obecni na posiedzeniu radni jednogłośnie uznali, że funkcjonowanie na terenie gminy 
placówek handlu detalicznego w godzinach od 5.00 – 22.00 w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców 
Gminy w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe radni jednogłośnie zaopiniowali negatywne niniejszą 
petycję. 
 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/382/2022

Rady Gminy Skąpe

z dnia 6 maja 2022 r.
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