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UCHWAŁA NR 24.196.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. Rada Miejska w Krzepicach postanawia przedłużyć do dnia 23 kwietnia 2021 r. termin 
rozpatrzenia petycji z dnia 22 października 2020 r. w sprawie budowy dróg wraz z odwodnieniem 
w ulicach Księdza Stasiewicza, Generała Andersa, Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Jesionowej, 
Dębowej, Bukowej, Kasztanowej w Krzepicach. 

§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji, o której mowa w § 1 jest konieczność 
przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu 
faktycznego i prawnego sprawy objętej petycją. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia strony wnoszącej 
o przedłużeniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia petycji. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 23.10.2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Krzepicach petycja mieszkańców Osiedla
Andersa w Krzepicach w sprawie budowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach Księdza
Stasiewicza, Generała Andersa, Brzozowej, Klonowej, Lipowej, Jesionowej, Dębowej, Bukowej,
Kasztanowej w Krzepicach. Petycja została przekazana do Burmistrza celem przygotowania
i przedstawienia informacji umożliwiających jej rozpatrzenie przez Radę Miejską w Krzepicach.

Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach
w dniach 09.12.2020 r., 23.12.2020 r. oraz 11.01.2021 r.

Ze względu na złożoność ww. petycji zachodzi konieczność wnikliwej analizy, w związku
z czym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do projektanta o dodatkowe informacje. Po
uzyskaniu stosownych materiałów powróci do omówienia ww. kwestii celem wypracowania opinii
dla Rady Miejskiej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r.
zarekomendowała Radzie Miejskiej w  Krzepicach przedłużenie terminu rozpatrzenia
przedmiotowej petycji. Jako powód należy wskazać konieczność przeprowadzenia pełnego
i rzetelnego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) stanowi,
iż:

„1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia.

3. 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.”

Z uwagi na konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz uzyskania wyjaśnień od
podmiotów trzecich niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przedłużeniu terminu
i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowej petycji.
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