UCHWAŁA NR XIV/101/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz.870) i § 59 ust.1 uchwały Nr XXXVIII/337/18 Rady
Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Włoszczowa
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018r. poz.3158 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze treść złożonej w dniu 27 listopada 2019 r. przez adw. Renatę Sutor
petycji przekazuje się ją w zakresie punktów od 2 do 9, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie do
zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu w zakresie punktów od 2 do 9 petycji do
podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Grzegorz Dudkiewicz

UZASADNIENIE
W dniu 27 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady Miejskiej we Włoszczowie petycja
z dnia 18 listopada 2019 r. złożona przez adw. Renatę Sutor w interesie publicznym. Adresat
petycji oznaczony został jako „Wszystkie Rady Gmin, Powiatów i Województw” bez
konkretnego wskazania w jakim zakresie do którego organu. W pkt 1 petycji wnosząca
postuluje zmianę przepisów prawa miejscowego. W tym zakresie organem właściwym jest
Rada Miejska we Włoszczowie.
W punktach od 2 do 9 postulaty dotyczą zmiany ustaw lub rozporządzeń jako prawa
powszechnie obowiązującego w zakresie: mediów, postępowania cywilnego, zbiórek
publicznych , prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego. W tym zakresie Rada Miejska
we Włoszczowie nie posiada właściwości i korzystając z art. z art.6 ust.2 ustawy z dnia 11
lipca 2014r. o petycjach, w tej części przesyła petycję do właściwego do jej rozpatrzenia
podmiotu jakim jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

