UCHWAŁA NR 92(XIII)19
RADY GMINY PORAJ
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2019 roku dotyczącej wycofania się z zamiaru
sprzedaży działki gminnej

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) oraz §6 ust. 1 załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Poraj - Uchwała Nr 3(II)18 Rady
Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poraj (Dz. U. Woj. Śl.
z dnia 11 grudnia 2018 r., poz. 7851)
Rada Gminy Poraj,
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 26 września 2019 roku zarejestrowaną w Centralnym
Rejestrze Petycji (OR.152.4.2019) dotyczącą wycofania się z zamiaru sprzedaży działki gminnej nr
19 o powierzchni 4253 m2 położonej w Żarkach Letnisku przy ul. Kopernika
uznaje się
przedmiotową petycję za bezzasadną.
§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w uzasadnieniu do Uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Poraj do poinformowania podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj
Sylwester Sawicki
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Uzasadnienie
W dniu 26 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Poraju wpłynęła petycja podpisana przez Panią.
Zdzisławę Polak oraz Panią Izabelę Dobosz dotycząca wycofania się z zamiaru sprzedaży działki
gminnej nr 19 o powierzchni 4253 m2 położonej w Żarkach Letnisku przy ul. Kopernika. Petycja
została zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Petycji, znak sprawy OR.152.4.2019. W tym samym
dniu petycja ta została również odczytana przez Panią Izabelę Dobosz w trakcie IX sesji Rady Gminy
Poraj.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) po dokonaniu analizy wymogów formalnych petycji, ustalono, że
zawiera ona istotny brak w postaci danych dotyczących wskazania miejsca zamieszkania podmiotu
wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, co skutkuje pozostawieniem petycji bez
rozpatrzenia. W dniu 3 października 2019 r. drogą elektroniczą wpłynęła informacja od Pani.
Zdzisławy Polak zawierająca dane adresowe autorów przedmiotowej petycji.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
W dniu 22 listopada 2019 r. Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła posiedzenie, na którym
przeanalizowała treść złożonej petycji, wysłuchała wyjaśnień: podmiotu wnoszacego petycję, Wójta
Gminy Poraj p. Katarzyny Kaźmierczak, Kierownika Ref. Gospodarki Nieruchomościami p. Pawła
Jakubczaka oraz Radcy prawnego p. Moniki Stańczyk-Mroczko.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja skarg, wniosów i petycji wynikiem
głosowania (3 głosy "za", 1 głos „przeciw") uznała przedmiotową petycję za bezzasadną,
argumentując to faktem, iż na IX sesji Rady Gminy Poraj w dniu 26 września 2019 r. została podjęta
Uchwała NR 70(IX)19 Rady Gminy Poraj w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Poraj. Uchwała ta dotyczyła wskazanej w petycji działki nr 19 położonej
w Żarkach Letnisku.
Zgodnie z §2 Uchwały NR 70(IX)19 w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj powierzyła
wykonanie Uchwały Wójtowi Gminy Poraj. W chwili obecnej procedura wykonania Uchwały jest
w toku.
Mając na względzie powyższe uzasadnienie Komisja skarg, wniosków i petycji wnioskuje do Rady
Gminy Poraj o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem
skargi.

Id: DCB869F0-4058-43B8-8595-C6B0823AEED1. Podpisany

Strona 1

