UCHWAŁA NR 429/XLIII/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie pozostawienia petycji grupy podmiotów bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wniesioną w dniu 12 maja 2022 r. dotyczącą podjęcia uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 438/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku zmienionej uchwałą
Nr 390/XXXIX/2022 z dnia 1 marca 2022 r. Rady Miejskiej w Kłobucku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłobucku
Janusz Soluch
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UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2022 r. wpłynęła petycja rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego
w Kłobucku w sprawie zmiany uchwały nr 438/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 czerwca
2018 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku,
poprzez zmianę brzmienia § 2 ust.1 i nadanie mu brzmienia, które ustala dzienną stawkę 25 zł za pobyt
dziecka w Żłobku Gminnym.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja
powinna zawierać: 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz
adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy
wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
Przedmiotowa petycja złożona przez grupę rodziców nie zawiera adresów zamieszkania każdego z nich.
Ustawa wyraźnie stawia taki wymóg i to niezależnie od istnienia reprezentanta.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy: Jeżeli petycja
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
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Z uwagi na powyższe braki formalne Rada Miejska w Kłobucku pozostawia petycję bez rozpatrzenia.
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