
Projekt  

UCHWAŁA Nr____/2019  

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia ___________ 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 sierpnia 2019r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 

poz.506 ze zm.)  w związku  art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018r., poz. 870) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu Petycji z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Sołectwa 

Reguły Gminy Michałowice  uznaje się, że petycja jest słuszna co do zasady, że statut Reguł wymaga 

nowelizacji. Rekomenduje się podjęcie czynności zmierzających do zaktualizowania wszystkich 

statutów sołectw i zarządów osiedli na terenie Gminy Michałowice lub uchwalenia nowych statutów.  

§ 2 

Uzasadnienie  sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, zobowiązując ją do poinformowania 

składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  
Nr ____ 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ___ 2019r.            

UZASADNIENIE 

W dniu 13 sierpnia 2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy Michałowice petycja w sprawie  wprowadzenia 

zmian do statutu sołectwa Reguły gminy Michałowice.  

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice dnia 27 sierpnia 2019 roku skierowała petycję do 

rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W wyniku swoich prac Komisja wypracowała 

opinię o poniższej treści:  

Statuty sołectw i osiedli w Gminie Michałowice, w tym w Regułach, zostały uchwalone dnia 22 stycznia 

2003 r. i podlegały wielokrotnym zmianom. Na przestrzeni tego okresu zmieniały się również przepisy 

prawa. Wobec powyższego Rada Gminy Michałowice uznaje, że wszystkie akty prawa miejscowego: 

statuty sołectw i osiedli w Gminie Michałowice wymagają zaktualizowania lub uchwalenia nowych 

statutów.  

Rada Gminy Michałowice uznaje petycję z dnia 13 sierpnia 2019r. za zasadną w zakresie potrzeby 

zaktualizowania tych aktów prawa miejscowego i dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego.  

Rekomenduje się powołanie  np. komisji doraźnej w celu przygotowania odpowiednich zmian. 

Uchwalenie zmian lub  stworzenie nowych statutów będzie podlegało procedurze przewidzianej w 

przepisach prawa. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 

skargi. 

 

 


