
UCHWAŁA NR 309/XL/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wniosku w sprawie przyjęcia „Programu prozdrowotnego dla dzieci i młodzieży oraz ich 
opiekunów na terenie miasta Podkowa Leśna dotyczącego problemów psychospołecznych” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) i art. 223 § 1, art. 242 § 1 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK z dnia 13 września 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu prozdrowotnego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów na terenie miasta 
Podkowa Leśna dotyczącego problemów psychospołecznych”, postanawia się uznać wniosek za bezzasadny, 
z przyczyn określonych uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do przesłania wnoszącym wniosek odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 309/XL/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Członkowie Komisji po analizie i konsultacjach z dyrektorami jednostek organizacyjnych Miasta 
(dyrektor szkoły samorządowej, dyrektor przedszkola, dyrektor OPS) ustalili, że wniosek jest bezzasadny. 
Nie jest konieczne przyjmowanie zaproponowanego programu, ponieważ w gminie realizowanych jest wiele 
podobnych programów prozdrowotnych o podobnej lub szerszej tematyce. 

Ponadto wnioski o przyjęcie tego typu programów powinny być kierowane bezpośrednio do jednostek 
organizacyjnych gminy na zasadach określonych przez te jednostki. 

Wobec powyższych ustaleń Rada Miasta postanawia uznać wniosek za bezzasadny. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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