UCHWAŁA NR XXXIV/217/21
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r.
poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. u. z 2018r.
poz. 870) Rada Miasta w Myszkowie uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miasta w Myszkowie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji Pani XXX z dnia
18.01.2021r.
§ 2. Petycję przekazuje się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.
§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta w Myszkowie i zobowiązuje się go do
zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
w Myszkowie

Jerzy Woszczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/217/21
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 18.01.2021r. do Rady Miasta w Myszkowie wpłynęła petycja Pani XXX w sprawie montażu
oświetlenia w "drugiej części" ulicy Pohulańskiej w Myszkowie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 1.02.2021r. zapoznała się z otrzymaną
korespondencją. W wyniku analizy przedmiotowego pisma oraz przepisów prawa w tym zakresie, komisja
uznała, że Rada Miasta w Myszkowie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. petycji.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach-petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej,
a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.
Jednocześnie w świetle art. 2 ust. 3 powołanej ustawy, przedmiotem petycji może być żądanie,
w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie 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.
Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot, w którego zakresie zadań lub kompetencji
mieści się przedmiot petycji. Wniesienie petycji nakłada ma adresata obowiązek zbadania swojej właściwości.
Badanie właściwości, o której mowa w art. 6 ust. 1 polega na ustaleniu czy zakres kompetencji, które są
przypisane adresatowi na podstawie ustawy, obejmuje sprawy będące przedmiotem petycji.
Prośba dotycząca montażu oświetlenia nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta
w Myszkowie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.
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