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Do ąy: isma z. dnia J 7 września 20J8 r. "w !prawie poparcif,l działalności gospodarczej
znajdujqcej się na
w Kędzierzynie-Koźlu"
W odpowiedzi na
gospodarczej
informuję jak następuJe.

isrno z dnia 17 września 2018 r. "w S rawie poparcia działalności
znajdującej się na
w Kędzierzynie-Koźlu"

1. Ze względu na niespełnienie wymogów określonych wart. 2 ust. ] i ust. 3 w związku z art. 3

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej "U.o.p.",
pismo złożone w dniu I 7 września 20] 8 r. nie jest petycją w rozumieniu przepisów tej ustawy.
Pismo to, pomimo nazwania "petycja", nie zawiera żadnego przewidzianego w przepisach
o petycjach żądania: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji.
Pismo zawiera natomiast złożone w imieniu grupy 215 mieszkańców oświadczenie w sprawie '
poparcia działalności gospodarczej prowadzonej przy
w Kędzierzynie-Koźlu, które nie wywołując skutków prawnych w postaci obowiązku jego rozpatrzeriia w trybie przepisów
o petycjach - może zostać przyjęte do wiadomości przez Radę Miasta, stanowiąc informację
możliwą do wykorzystania w pracach nad zgłoszonymi w odrębnych postępowaniach postulatami
modyfIkacji zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich.
2. Wykonując uprawnienia Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w oparciu o art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie . gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późno
zm.), zwanej dalej "U.s.g.", w ramach organizowania pracy rady przedłożyłem radnym informację
o oświadczeniu mieszkańców zawartym w przedmiotowym piśmie.

Uzasadnienie
l. Zgodnie z art. 2 ust. U.o.p., petycja może być złożona przez osobę fIzyczną lub grupę tych
podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także
do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej.
W myśl art. 2 ust. 2 U.o.p., petycja może być złożona w interesie:
l ) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję ;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Stosownie do art. 2 ust. 3 U.o.p., przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności , zmiany
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię
dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Według art. 3 U.o.p., o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma
zewnętrzna

2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 U.s.g., zadaniem

rady oraz prowadzenie obrad rady.

przewodniczącego

jest wyłącznie organizowanie pracy

3. W dn.iu 17 września 2018 r. występując w imieniu grupy 2) 5 mieszkańców złożyła
do Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle pismo w przedmiocie "poparcia działalności gospodarczej" odrębnego
podmiotu gospodarczego.
szczegółowe uzasadnienie konieczności prowadzenia dalszej
W piśmie tym przedstawiła
działalności gospodarczej przez ww. podmiot gospodarczy.
4. W świetle dokonanej analizy stanu prawnego i faktycznego, zawiadamiam, iż:
l) pismo złożone w dniu 17 września 2018 f. przez
nie jest petycją w rozumieniu
przepisów U .o.p.,
2) wykonując uprawnienia Przewodnicząceg(} Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w oparciu
o art. 19 ust. 2 u.s.g., w ramach organizowania pracy rady przedłożyłem radnym informację
o oświadczeniu mieszkańców zawartym w przedmiotowym piśmie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mi••ta Kędzierzyn-Koźle
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Sporządzono w

2 egzemplarzach:

- I egzemplarz dla adresata,

- I egzemplarz a/a.
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