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             W odpowiedzi na petycję – list otwarty z dnia 2.01.2021 r. informuję, że 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach po 

zapoznaniu się z jego treścią postanowiła uznać dokument wskazany jako petycja 

za nie spełniający warunków do rozpatrzenia przez Komisję uzasadniając tym, iż 

dokument przekazany do rozpatrzenia traktują jako oświadczenie, apel, deklarację. 

Natomiast istotą sprawy, jest to, że w momencie zgłoszenia problemu ten dokument 

nie miał charakteru petycji w opinii Komisji. 

 

 

Otrzymują: 

1 x adresat  

1 x aa 

 

Załączniki: 

Uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

 

 

 

 

 

                                                                                         Przewodnicząca 

                                                                                          Rady Miejskiej  

 

                                                                                           Halina Mądra 



Uchwała Nr 1 

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 21.01.2021r. 

 

w sprawie uznania rozpatrzenia petycji jako bezprzedmiotowego 

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 poz. 713) i § 114a Statutu Gminy Świebodzice (Dz. U. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 182 poz. 

2366 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji postępowania uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać dokument wskazany jako petycja za nie spełniający warunków do 

rozpatrzenia przez Komisję. przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji zobowiązując 

Przewodniczącego do doręczenia uchwały Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Dokument przekazany niezgodnie z właściwością przez przewodniczącą traktujemy jako 

oświadczenie, apel, deklarację. Natomiast istotą sprawy jest to, że w momencie zgłoszenia 

problemu ten dokument nie miał charakteru petycji w opinii Komisji.  
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