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RF.0012.4.2.2021.KSWIP

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 17 maja 2021 roku
w godz. 15.00-16.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Jańczak Elżbieta,
2. Podpołucha Aneta,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji A. Podpołucha poinformowała, że posiedzenie dotyczyć będzie
rozpatrzenia treści petycji złożonej w dniu 4 marca 2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego.
Przewodnicząca A. Podpołucha odczytała treść pisma, po zapoznaniu się z którym zostało
wypracowane stanowisko członków komisji.
Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą  z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach o tym, czy pismo jest
petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Pismo może zostać
zakwalifikowane jako petycja tylko wtedy, gdy żądanie, jakie zostało skierowane do adresata,
mieści się w granicach zadań podmiotu i należny do jego kompetencji. Wobec powyższego
pismo wniesione jako petycja, po weryfikacji jego treści, zostało uznane za niespełniające
ustawowych wymogów petycji, gdyż nie dotyczy zadań i kompetencji Rady Miasta i Gminy
Dolsk i pozostawia się je bez rozpatrzenia.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem Gminy Dolsk, w toku analizy
Komisja uznała, że pismo nie spełnia wymagań formalnych i nie jest petycją, zgodnie bowiem
z art.2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji. Wniesione natomiast żądnie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji.
Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwałę
nr 4/KSWIP/2021  o następującej treści:
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. – Statut Gminy
Dolsk¸ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrażone w treści pisma żądanie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji żadnego
organu władzy publicznej, wobec czego nie zachodzi możliwość przekazania pisma zgodnie z
właściwością i z tego powodu uznaje się je za niezasadne z powodów wskazanych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 4/KSWIP/2021
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – za,
· Jańczak Elżbieta – za,
· Rzepczyński Jan – za,

Protokolant Prowadzący posiedzenie
Agnieszka Bąk Aneta Podopłucha


