
UCHWAŁA NR XI.81.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się petycję z dnia 28 listopada 2019 r. (data wpływu do Rady Gminy w Wilkowie: 
13 grudnia 2019 r.) w sprawie zmiany przepisów prawa w części dotyczącej pkt. 2 do pkt. 11 według 
właściwości do Sejmu RP, do Senatu RP i Prezydentowi RP.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815
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UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany przepisów, m.in. w zakresie prawa podatkowego,
cywilnego, gospodarczego, reklam i zbiórek publicznych. Petycja w części zawiera postulaty
o zmianę przepisów prawa rangi ustawowej i regulowanych w drodze aktów wykonawczych do
ustaw, gdzie Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tej części petycji.
W wyżej wymienionych sprawach organami właściwymi do załatwienia są: Sejm RP, Senat RP
i Prezydent RP.
W związku z powyższym petycja podlega przekazaniu do podmiotu właściwego – zgodnie z
dyspozycją art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, który stanowi, że adresat petycji,
który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji,
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
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