UCHWAŁA NR XLII/301/2022
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r.
poz. 559 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać według właściwości Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego petycję
z dnia 9 marca 2022 r. wniesioną przez Cech Zdunów Polskich w sprawie „naprawy i programów ochrony
powietrza.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Książu Wlkp.
Sławomir Przybylski
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/301/2022 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 maja 2022 r.
W dniu 1 kwietnia 2022 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp. kserokopia
petycji wniesionej przez Cech Zdunów Polskich.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm. ) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 maja 2022r.
podczas posiedzenia przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji.
Z analizy treści petycji wynika, że realizacja żądań w niej zawartych, nie należy do właściwości Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., albowiem dotyczą one naprawy uchwał Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Żaden z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie upoważnia rady gminy
do ingerencji w treść aktów prawa innych organów władzy publicznej, w tym ich naprawę.
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r.
poz. 870 ze zm.) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła petycję
niezwłocznie do właściwego podmiotu, to jest w tym przypadku do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Jednocześnie zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej
wnoszącego petycję o powyższym fakcie.

do zawiadomienia podmiotu

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Sławomir Przybylski
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