
UCHWAŁA NR XII.100.2020
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia dwóch petycji Pani Renaty Sutor przekazanych dnia 20 grudnia 2019 r.

Na podstawie art.18 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 
506 z późn. zm.) oraz art 9 ust.2 i 12 ust.1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) 
Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z „pkt 1 petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego z dnia 29 listopada 2019 r." oraz "pkt 1 petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego z dnia 06 grudnia 2019 r.”, przekazanych dnia 20 grudnia 2019 r., Rada Gminy Domaszowice 
postanawia pozostawić te petycje bez rozpatrzenia, jako petycje złożone w sprawach, które były przedmiotem 
petycji już rozpatrywanych oraz niepowołujące się jednocześnie na nowe fakty lub dowody uznaje petycje za 
bezzasadne w części dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego petycje o sposobie ich 
załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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Załącznik do uchwały Nr XII.100.2020

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 stycznia 2020 r.

W dniu 20.12.2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice otrzymał od Wójta Gminy Domaszowice 
pismo Nr SG.152.112019.AB petycję z dnia 29 listopada 2019 r. Pani Renaty Sutor „w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” oraz pismo Nr SG.152.122019.AB petycję z dnia 06 grudnia 
2019 r. Pani Renaty Sutor „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”. Zgodnie ze 
Statutem Gminy Domaszowice petycje trafiły pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Domaszowice celem ich rozpatrzenia oraz przedstawienia Przewodniczącemu Rady Gminy opinii w sprawie, której 
petycje dotyczą.

W dniu 27.12.2019 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrzyła ww. petycje, wydała opinie: uchwała 
Nr 7.2019 i Nr 8.2019 r. - opinie negatywne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może 
pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten 
podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do 
rozpatrzenia petycji.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach Rada Gminy Domaszowice postanawia pozostawić te petycje bez rozpatrzenia.
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