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Pani Renata Sutor

Zawiadomienie
W związku z Pani petycją z dnia 28 listopada 2019 r. ( wpływ do tut. Urzędu 2.12.2019 r. )
dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, na
podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870)
zawiadamiam o przedłużeniu terminu rozpatrzenia petycji o 2 miesiące do dnia 2.05.2020 r.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 28 listopada 2019 r. zwróciła się Pani do Rady Miejskiej o rozpatrzenie petycji
w interesie publicznym i postulacją zmiany przepisów prawa.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195) petycja powinna być
rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej
złożenia.
W myśl art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych
od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o
którym mowa w ust. 1, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy licząc
od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
Określony tryb rozpatrywania petycji przez Radę Miejską przewiduje między innymi:
1) Badanie petycji przez właściwe komisie problemowe Rady Miejskiej;
2) Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu zebrania materiału
dowodowego.
3) Opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej przez właściwą komisję problemową
stanowiska w przedmiocie petycji;
4) Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że rozpatrzenie Pani petycji nastąpi na
najbliższej sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Po zakończeniu postępowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada rozpatrzy
petycję i wyrazi swoje stanowisko w stosownej uchwale o czym zostanie Pani powiadomiona
odrębnym pismem.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Pan Kazimierz Kos

