
Informacje dot. Petycji do umieszczenia na  stronie internetowej UM, zgodnie z przepisem Art. 81 ustawy

o petycjach. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr petycji:   SE-RM.0005.5.2016

Data zło enia  petycjiż   w Urz dzie :ę  
8 sierpnia 2016 r.  (KP 9949)

Wnosz cy petycj :ą ę  
(Imię i  nazwisko wnoszącego petycję albo nazwa podmiotu wnoszącego – jeżeli  wyrażono zgodę na ujawnianie

danych na stronie internetowej.
Mieszkańcy ulic:  Matejki, Prusa i Stawowej. 
Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot Petycji : 

„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” 

Przewidywany termin rozpatrzenia: 
1) Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia

petycji

Przebieg post powaniaę  
(w szczególności informacje dot. zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji):

1) 08.08.2016 wpływ  pisma do Urzędu Miasta- rejestracja w kancelarii. 
2) 10.08.2016 wpływ do Referatu Obsługi Rady Miejskiej
3) 10.08.2016 wystąpienie  do wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przygotowanie pisemnego

stanowiska 
4) 06.09.2016  pismo   informujące  do  wnioskodawców,  że  z  uwagi  na  braki  formalne  petycja

pozostanie  bez  rozpatrzenia  i  że  mogą  złożyć  ją  ponownie  po  uzupełnieniu  braków.
Poinformowano  również o terminie sesji zwołanej na dzień 28 września 2016 r na którym petycja
będzie rozpatrywana

5)  08.09.2016  przygotowano  Projekt  uchwały  na  najbliższą  sesję   (Projekt  Nr  97)   w  sprawie
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ( z uwagi na braki formalne) 

6) 28  września  2016  r.  na  sesji  Rady  Miejskiej  Czeladzi  Rada  miejska  podjęła  uchwałę
Nr XXX/370/2016 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Zawiadomienie o sposobie załatwienia:
Rada  Miejska  w  Czeladzi  rozpatrzyła  petycję  na  sesji,   dniu  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.

1 Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie

zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku

wyrażenia zgody, o której mowa w art.  4 ust. 3 - imię i  nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub

podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

2. Informacja,  o  której  mowa  w  ust.  1,  jest  niezwłocznie  aktualizowana  o  dane  dotyczące  przebiegu

postępowania,  w szczególności  dotyczące zasięganych opinii,  przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia

petycji.



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. 
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