
Rada Miejska w Czeladzi
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź 

SE-RM.0005.1.2017
Zbiorcza informacja

o petycjach rozpatrywanych przez Radę Miejską w Czeladzi 
w  2016 roku1

Lp. Nr sprawy/ 
Przedmiot  petycji

Wnoszący petycję Sposób załatwienia

1. SE-RM.0005.5.2016

„Dokonanie zmiany uchwały 
Nr XXIV/332/2016 z dnia 28 
kwietnia 2016 r.  określającej
zasady sprzedaży 
nieruchomości 
zabudowanych domkami 
fińskimi i wyrażenia zgody 
przez Pana Burmistrza  na 
zwiększenie bonifikaty przy 
sprzedaży domków fińskich 
wraz z gruntem” 

Mieszkańcy ulic:  
Matejki, Prusa 
i Stawowej. 

Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia z uwagi na braki
formalne. 

Rada Miejska w Czeladzi rozpatrzyła petycję na sesji 
dnia 28 września 2016 r. i podjęła uchwałę  
Nr     XXX/370/2016 w sprawie pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia, z uwagi na braki formalne. 
W sprawie miał zastosowanie art. 7 ustawy o petycjach 
regulujących skutek stwierdzenia braków formalnych petycji. 
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 
ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 
Otrzymana petycja miała braki nieusuwalne, w przypadku 
których nie ma zastosowania procedura wezwania do 
uzupełnienia braków. Oznacza to, że nie spełnienie wymogów
określonych w art. 4 ust. 2 punkt 1 i 2 ustawy o petycjach 
nakazuje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. 

2 SE-RM.0005.5.2016
„Dokonanie zmiany uchwały 
Nr XXIV/332/2016 z dnia 28 
kwietnia 2016 r  określającej 
zasady sprzedaży 
nieruchomości 
zabudowanych domkami 
fińskimi i wyrażenia zgody 
przez Pana Burmistrza na 
zwiększenie bonifikaty przy 
sprzedaży domków fińskich 
wraz z gruntem” 

Mieszkańcy ulic: 
Matejki, Prusa i 
Stawowej 
reprezentowani 
przez dwie osoby 
Panią Beatę P. 
oraz Pana 
Wojciecha P. 

Petycja została nieuwzględniona.

Rada Miejska w Czeladzi rozpatrzyła petycję na sesji 
dnia 30 listopada  i podjęła uchwałę  Nr     XXXI/415/2016 
z dnia 30.11.2016 w sprawie rozpatrzenia petycji 
mieszkańców o zmianę uchwały w sprawie określenia 
warunków sprzedaży domków fińskich i lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność 
Gminy Czeladź, w zakresie zwiększenia bonifikaty przy 
sprzedaży domków fińskich wraz z gruntem

3 SE-RM.0005.6.2016
„Podjęcie inicjatywy 
uchwalenia programu 
refundacji In vitro 
w Czeladzi” 

Pani Beata 
Małecka – Libera 
Poseł na Sejm RP

Petycja została nieuwzględniona.

Rada Miejska  na sesji  dnia 28 września 2016 r. podjęła
uchwalę Nr XXX/371/2016 w sprawie  rozpatrzenia i nie 
uwzględnienia  wniosku  zawartego w petycji Pani Beaty
Małeckiej – Libera, Posła na Sejm RP, wnoszącej 
o podjęcie inicjatywy uchwalenia programu In vitro 
w mieście Czeladź

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi

Jolanta Moćko

1 Zgodnie  z   Art. 14 ustawy o petycjach-   Podmiot  właściwy do rozpatrzenia  petycji,  a  w przypadku,
o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie
do  dnia  30  czerwca, umieszcza  na  swojej  stronie  internetowej lub stronie internetowej  urzędu go obsługującego
zbiorczą  informację  o petycjach  rozpatrzonych  w  roku  poprzednim. Informacja  ta  zawiera  w szczególności  dane
dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.


