UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorzadzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.(tj.Dz.U.
z 2018 r.poz.870) Rada Miejska w Kłodawie, uchwala co następuje:
§ 1.
Przekazuje się Burmistrzowi Kłodawy jako organowi właściwemu do rozpatrzenia petycję złożoną w dniu
12 lutego 2020r. przez mieszkańców budynku przy ul.Szkolnej 1 w sprawie podjęcia działań mających na
celu poprawę stanu technicznego budynku.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie do poinformowania wnioskodawcy
o sposobie załatwienia petycji.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłodawie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/155/2020
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 27 lutego 2020 r.
W dniu 12 lutego 2020r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie wpłynęło pismo mieszkańców
budynku przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie zatytuowane „Petycją” kierowane do Komisji Skarg ,Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie. Pismo dotyczyło podjęcia działań mających na celu poprawę stanu
technicznego budynku przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Kłodawie przeprowadziła stosowne czynności. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.15, art.18b ust.1 i ust.3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2019 r. z późn.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. Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r.
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonego pisma. Zgodnie z art.7 ust.1 pkt.7
i 9 ustawy o samorządzie gminnym(tj. Dz.U.z 2019 r. z późn.zm.)
zadania dotyczące gminnego
budownictwa mieszkaniowego, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami należą do zadań własnych gminy oraz zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami zarząd mieniem komunalnym Gminy Kłodawa sprawuje Burmistrz
Kłodawy. W związku z tym Komisja Skarg,Wniosków i Petycji uznała,że niniejszą petycję należy przekazać
według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Kłodawy. Ocenę tę poddała Radzie Miejskiej
w Kłodawie. Z posiedzenia Komisji Skarg,Wniosków i Petycji został sporządzony protokół. Mając na
uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Id: DDJZZ-LXCAY-LPBGU-MGZDB-KUNIX. Podpisany

Strona 1

