
UCHWAŁA NR XIV/90/19
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez grupę podmiotów dotyczącej uchwalenie Samorządowej 
Karty Praw Rodzin  na terenie Gminy Nieborów

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 9 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) Rada Gminy Nieborów uchwala co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieborów w sprawie 
uchwalenia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” na terenie Gminy Nieborów o treści przekazanej przy petycji, 
wniesioną w dniu 19 czerwca 2019 r  przez grupę mieszkańców Gminy Nieborów, Rada Gminy Nieborów 
postanawia o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia z przyczyn formalno-prawnych wskazanych 
w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, która stanowi jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Nieborów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje
wnioski oraz petycje składane przez obywateli. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nieborów,
zwana dalej Komisją, stosownie do postanowień § 58 Statutu Gminy Nieborów na posiedzeniu odbytym
w dniu 6 września 2019 r. rozpoznała wstępnie pismo z dnia 19 czerwca 2019 r. złożone przez rodziców,
mieszkańców i Organizacje Gminy Nieborów dotyczące podjęcia działań związanych z podjęciem uchwały
w sprawie „Samorządowej Karty Praw Rodzin”.

1.Komisja zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła kwalifikację pisma jako petycję skierowaną do
Rady Gminy Nieborów. Następnie Komisja dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej ustawą
o petycjach, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustalenia Komisji:

1) adresatem petycji jest Rada Gminy Nieborów, co jest zgodne z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, 2)
przedmiotem petycji jest podjęcie działań w celu podjęcia uchwały Rady Gminy Nieborów
w sprawie „Samorządowej Karty Praw Rodzin”,

3) Rada Gminy Nieborów jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji ze względu na jej przedmiot,

4) podmiotem wnoszącym petycję jest grupa osób, którą stanowią mieszkańcy Gminy Nieborów:
zgodność z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach,

5) podmiot wnoszący petycję złożył ją w interesie – mieszkańców wskazanej miejscowości, załączając
listy z kserokopiami podpisów mieszkańców, które nie zawierają informacji co podpisali mieszkańcy
popierają, brak jest bowiem wskazania na listach z podpisem takiej informacji. Uprawnienie takie wynika
z art. 2 ust. 2 ustawy o petycjach.

2. Komisja stwierdza, że petycja nie spełnia warunków formalno – prawnych wymaganych ustawą
o petycjach, ze względu na jej następujące braki:

1) podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a w petycji nie wskazano osoby reprezentującej
podmiot wnoszący petycję – brak spełnienia przesłanki określonej w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach,

2) podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a w petycji nie wskazano miejsca zamieszkania
lub siedziby każdego z tych podmiotów oraz adresu do korespondencji – brak spełnienia przesłanki
art. 4 ust. 2 pkt 2. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Mając powyższe na względzie, Komisja postanawia wystąpić do Rady Gminy Nieborów z projektem
uchwały Rady o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
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