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UCHWAŁA Nr XII|69/19
Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sPrawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zlożonej przez mieszkańców Gminy
Marciszów.

Na Podstawie ań.18 ust.2 pkt 15 ustawy z, dnia 8 marca 1990 roku o samclrządzie
gminnym,tekst jednolity Dz. U zż019, pclz.506 ze zrrianamil oru:z_ ar-t. 7 ust 1 i art,4 ust.2 pkt
l i 2 ustaąr z dnia 1l lipca 201;l roku o pet;-cjaclr /tekst jednolit.v-, Dz.I]. z 2()18 roku,
poz.870l Rada Gnriny Mareiszów

Uchwalaconastępuje:

§1

Pozclstałvia się bez rozpalrzenia petl,cje mieszkańców Gmin5, Marciszów. złożoną w dniu
07.11"2019 r. do Rady Gmin5, Marciszów \ł spraw,ie zagospoilarolł.ania i reaktl,r.vacji terenu
działki o rlr 48212 w Marciszowie.

§2

IJchw,ała w-chodzi lv życie z <lniem potljęcia.

Przewodniczą(y Rady Gmlny

/"z,z,g-
Mirosławwolak
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do UchwaĘ Nr XII/69/19
Rady Gminy Marciszów z rJnia 29 listopada2019 r.

Ustawa o petycjach określa zasacly składania i roz.pattywania petycji ()raz sposób
Postepowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petyc.ji moze być
ządnie, w szczególności zmian,v przepisólł, prawa. podjęcia rozstrą/gnięcia lub innego
dziŃania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiotowego lub wartości
wYmagajacych szczególnej ochrorry w imię <lobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja moze byc złożana w interesie publicznym,
podmiotu trzeciego" ,za jego zgodą.

W dniu a7"11.ż019 roku mieszkańc,v Gminy Marciszów zwrócili się do Rady Gminy
Marciszów z petycją w sprawie zagospodarowania i reaktywacji terenu działki a rr 48212
w Marciszowie.

Stosor,vnię do swoicLl Kompetencji Przervodniczący Radv Grnin5r Marciszórł, skięrował
petycję do Komisii Skarg. Wnioskórv i Petycji celem zaopiniclwania"

Niniejsza petycja b_vła przedmiotem d.vskusji posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
ktore odbyło się w dniu 25 listopada 2019 rokrr. Komisja stosow,nie do swoich kompetencji
dokonała oceny fbrmalno - prawnej pet,vcji zgoclnie z przepisami ustaw1, z dnta 11 lipca 2014
r. o petycjach (Dz.U. z2018 r" poz. 870).

Po przeanalizowaniu ,złożonej petycji Komisja stwierdza" ze petycja nie spełnia warunków
fbrmalno - prawnych wymaganych ustawą o petycjach. ze wzgiędu na jej następujące braki:
- podmicltem wnoszac"vm petycję jest grupa podmiotów, fl w pelycji nie wskazano osoby
reprezentującej podmiot wnoszący pet"vcję - brak spełnienia przesłanki określonej w art"4
ust.2 pkt 1 ustar,v_v o petycjach.
- podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a w petycji nie wskazano miejsca
zamieszkania lub siedziby kazdego ztych podmiotow oraz adręsu do korespondencji - brak
spełnienia przesłaŃi okreśIonei w art.4 ust,2 pk1 2 ustawy o petycjach.

Stosownie do art"7 ust.1 ustawy o petyc.jach, jezeli petycja nie spełnia wymogów" o ktoryclr
mowa w- art.4 ust.2 pk1 ] lub 2 pozostaw.ia się ja bez rozpatrzerlia,

Mając powJzsze na uwadze, po łvnikli\,\,}-m rozpa,trzeniu pet"vcji Komisja Skarg. Wniclsków
i Petycji postanaw,ia ąl,stąpić dcl Rady Gminy Marciszór,v z projektem uchr,vały
o pozostawienie petycj i bez rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Gmrny

z4/,ł"<
Mirosławwolak


