UCHWAŁA NR XIV.157.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia 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.) oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uznać petycję mieszkańca Gminy Halinów za zasadną w części dotyczącej uprzątnięcia terenu działki
gminnej nr 75/1 w Hipolitowie oraz zmiany planu zagospodarowania terenu dla wskazanej działki, z przyczyn
określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę doręcza się wnoszącemu petycję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
W dniu 30 września 2019 roku do Rady Miejskiej w Halinowie wpłynęła petycja mieszkańca Gminy
Halinów. Rada Miejska w Halinowie podczas obrad XIII sesji w dniu 28 listopada 2019 roku przekazała
petycję do Komisji skarg, wniosków i petycji w celu przeprowadzenia szczegółowej jej analizy.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 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.
Stosownie do art. 10 wskazanej powyżej ustawy, petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku niezałatwienia sprawy
w terminie stosuje się zapis art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach.
W związku z powyższym osoba wnosząca petycję pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. została powiadomiona
o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy do dnia 3 stycznia 2020 r.
Zakres przedmiotowy petycji obejmował kwestię uprzątnięcia terenu działki nr 75/1 w Hipolitowie, zmiany
planu zagospodarowania dla wskazanej działki oraz przystąpienia do planów budowy przedszkola, a docelowo
budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Hipolitowie.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy przedmiotowej sprawy, petycję należy uznać za zasadną w części
dotyczącej uprzątnięcia terenu działki gminnej nr 75/1 w Hipolitowie oraz zmiany planu zagospodarowania
terenu dla wskazanej działki. Sprawa realizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 75/1 w Hipolitowie
będzie przeanalizowana po dokonaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz po zrealizowaniu
inwestycji już zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów.
Rozstrzygnięcie, co do sposobu załatwienia petycji przez Radę Miejską następuje w formie uchwały. Stanowi
ona podstawową formę, w jakiej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – organ stanowiący wyraża swoją
wolę i rozstrzyga sprawy – pozostające w zakresie jego kompetencji. Uchwała taka zapada zgodnie
z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
Rada Miejska w Halinowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.
Jednocześnie Rada Miejska w Halinowie informuje o treści art. 12 ustawy o petycjach, który stanowi,
iż podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie,
która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. W tym przypadku podmiot
właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji
bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

