
UCHWAŁA NR XII/104/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania w pozostałej części zgodnie z właściwością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatrując petycję z dnia 28 listopada 2019 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego w części dotyczącej kompetencji Rady Gminy Stanisławów udziela się następującej 
odpowiedzi:

1. W Gminie Stanisławów wszystkie parkingi są nieodpłatne.

2. W Gminie Stanisławów nie ma szpitala.

§ 2. Pozostałe postulaty petycji przekazuje się do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do: Prezydenta RP, 
Sejmu RP oraz Senatu RP.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania petycji, zawiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję oraz do prowadzenia korespondencji w sprawie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisławów

Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Stanisławowie petycja z dnia 28 listopada

2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego. Petycja została skierowana do

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r. została omówiona przez

członków komisji. Ponadto, członkowie komisji zarekomendowali rozpatrzenie petycji w części dotyczącej

kompetencji Rady Gminy Stanisławów i przekazanie do właściwych podmiotów zgodnie z art. 6 pkt 2

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Z uwagi na fakt, iż petycja została

złożona bez spełnienia wszystkich wymogów formalnych, Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

pismem z dnia 4 grudnia 2019 r. wezwał do uzupełnienia braków formalnych w przedłożonej petycji

zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). W odpowiedzi

otrzymanej w dniu 13 grudnia 2019 r. (data na piśmie - 4 grudnia 2019 r.) autor petycji dokonał

uzupełnienia braków formalnych poprzez zamieszczenie podpisu oraz wskazania konkretnego adresata

petycji - Rady Gminy Stanisławów. W związku z powyższym podjęcie uchwały z sprawie częściowego

rozpatrzenia petycji oraz jej przekazania w pozostałej części jest zasadne.
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