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Szanowna Pani

adw. Renata Sutor

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.

( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Gzy po rozpoznaniu Pani petycji z dnia 31 maja 2020 r. 

( wpływ do tut. Urzędu 01 czerwca 2020 r.) złożonej w interesie publicznym w zakresie przepisów 

prawa miejscowego, uznała, że petycja nie zasługuje na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie 

uwzględnia petycji.

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 

2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Załącznik:

- Uchwała Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY 
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Zdzisław Kaczorowski

Otrzymują:

1. adw. Renata Sutor

2. a/a



Uchwała Nr XVI/120/2020

Rady Ci miny Gzy

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870 ) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 31 maja 2020 r. dotyczącej interesu publicznego 

w zakresie przepisów prawa miejscowego, uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie 

i tym samym nie uwzględnia petycji.

§ 2. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gzy do poinformowania osoby wnoszącej petycję 

o sposobie jej załatwienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały

Nr XVI/120/2020

Rady Gminy Gzy 

z dnia 25 września 2020 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje się Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji. Do Rady Gminy Gzy w dniu 1 czerwca 2020 r. wpłynęła petycja adw. 

Renaty Sutor złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Gzy skierował petycję pismem do Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie wydania opinii w tej sprawie.

Dnia 31 lipca 2020 roku przedmiotowa Komisja zapoznała się z treścią petycji oraz zapoznała 

się ze stanowiskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach w sprawie postulatów zawartych 

w petycji. Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę 

Nr 8/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gzy z dnia 3 1 lipca 2020 r. w sprawie opinii 

dotyczącej petycji w zakresie punkt 2. petycji tj. utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można 

zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wydała co prawda pozytywną opinię w sprawie petycji 

w zakresie punktu 2, jednakże należy wskazać, iż poruszona problematyka w tym punkcie, nie leży 

w zakresie zagadnień regulowanych za pomocą przepisów prawa miejscowego. Dlatego też z 

powyższych przyczyn złożona petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdzisław Kaczorowski
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