Uchwala Nr XXVII/204/2021
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia

petycji w interesie publicznym

z dnia 04 marca 2021r.

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 z późno zm.) oraz art. 9 ust 2
ustawy z dnia II lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późno zm.)
Rada Gminy Wilczyce
postanawia:
~I
Uznać petycję złożoną w interesie publicznym przez Panią Teresę Garland skr.
poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13 A, 32-050 Skawina,
adres e-mail
teresagarlandartist@protonmail.ch
, za bezzasadną.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu
Rady Gminy Wilczyce,
zobowiązując do powiadomienia
Pani Teresy Garland TRSNP SKK, skrytka
pocztowa 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina o sposobie załatwienia
petycji poprzez przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, odpisu
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym z dnia 04 marca 2021r.

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 z późno zm.) oraz art.9 ust 2
ustawy z dnia II lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późno
zm.)
Rada Gminy Wilczyce po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Panią Teresę
Garland skr. poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina,
mail: teresagarlandartist«l)protonmail.ch. stanowiskiem Komisji skarg, wniosków
i petycji, stwierdza, co następuje:
W dniu 04 marca 2021 r. Pani Teresa Gm'land, poprzez korespondencję e-mail,
zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce o rozpatrzenie Petycji
o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego.
W ocenie Rady Gminy Wilczyce przedmiotowa petycja w interesie publicznym
powinna zostać uznana za bezzasadną. Rada Gminy Wilczyce nie jest władna do
ingerencji w Konstytucję RP, aby deklarować takie poparcie dla autora petycji.
Rada Gminy Wilczyce jako organ samorządu terytorialnego jest organem
stanowiącym i kontrolnym Gminy i winna zajmować się przede wszystkim
najbardziej istotnymi sprawami dotyczącymi mieszkańców Gminy Wilczyce.
Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa Petycja winna zostać uznana za
bezzasadną.

r

