UCHWAŁA NR XXIII/340/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice z dnia
16 września 2020 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 3, art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Po podjęciu czynności polegających na rozpatrzeniu petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Toszku na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku odbywających
się w dniach 26 i 30 listopada 2020 r. w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
przedłuża się termin rozpatrzenia złożonej petycji o 2 miesiące, tj. do dnia 16 lutego 2021 r. z uwagi na zgłoszony
przez podmiot wnoszący petycję w dniu pierwszego posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji (26 listopada
2020 r.) wniosek dotyczący zdalnego zamiaru uczestnictwa w odbywającym się posiedzeniu, który ze względu na
okoliczności od organu niezależne, a związane z awarią techniczną uniemożliwiającą zapewnienie podmiotowi
zewnętrznemu zdalnego dostępu do posiedzenia, a co za tym idzie koniecznością przeprowadzenia pełnego
i rzetelnego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie oraz zapewnienia podmiotowi
zainteresowanemu rozpatrzeniem petycji udziału w posiedzeniu komisji.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o przedłużeniu i wyznaczeniu nowego terminu jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
W dniu 16 września 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła petycja w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870; dalej:
„u.p.”) petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnychod podmiotu rozpatrującego
petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, termin ten
ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu pierwotnego terminu. Jednocześnie
zgodnie z art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski
oraz petycje składane przez obywateli w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z postanowieniami § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wnioskówi Petycji Rady Miejskiej w Toszku
na posiedzeniu odbywającym się w trybie zdalnym w dniu 26 listopada 2020 r. podjęła czynności mające na celu
rozpatrzenie przedmiotowej petycji. Posiedzenie komisji odbywało się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV2 oraz utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań.
W dniu posiedzenia podmiot wnoszący petycję złożył drogą elektroniczną wniosek dotyczący uczestnictwa
w wyznaczonym posiedzeniu poprzez zapewnienie zdalnego dostępu. Z uwagi na okoliczności od organu
stanowiącego niezależne, a związane z występującą w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Toszku awarią
techniczną uniemożliwiającą zapewnienie podmiotowi zewnętrznemu zdalnego dostępu do posiedzenia w dniu 26
listopada 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r. zarekomendowała
Radzie Miejskiej w Toszku przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej petycji o 2 miesiące, tj. do dnia 16
lutego 2021 r. Jako powód należy wskazać konieczność przeprowadzenia pełnego i rzetelnego postępowania
wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie oraz zapewnienia podmiotowi zainteresowanemu rozpatrzeniem petycji
udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Stosownie do dyspozycji art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 15 u.p. o każdym przypadku
niezałatwienia petycji w określonym terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić stronę,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiocie petycji, jest uchwała.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione.
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