UCHWAŁA NR 400/XXXIV/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 marca 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) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się z wynikiem
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać petycję z dnia 09 marca 2022 r. Cechu
Zdunów Polskich "W sprawie naprawy i programów ochrony powietrza"
organowi właściwemu do jej rozpoznania - Sejmikowi Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Śremie zobowiązując Przewodniczącą do doręczenia uchwały wnoszącemu
petycję.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 400/XXXIV/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
W dniu 9 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Śremie wpłynęła petycja
Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza.
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 ( Dz. U. z 2022r. poz. 559 ) 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 Rady Miejskiej w Śremie zgodnie z § 95 Statutu gminy Śrem, podczas
posiedzenia w dniu 17 marca 2022 r. 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 Śremie. Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku głosowania podjęła decyzję
o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie projektu uchwały w sprawie
przekazania petycji zgodnie z właściwością do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Rada Miejska podziela opinię Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji i uznając się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji.
W przypadku, gdy petycja została złożona do Rady Miejskiej, a nie jest
ona organem właściwym do jej rozpatrzenia, Rada Miejska przesyła petycję
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do
podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach).
W związku
właściwości.
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