UCHWAŁA NR XXXVII/288/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zniesienia opłaty za opiekę u Dziennego Opiekuna
w Gminnych Punktach Opieki Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i Płąchawach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:
§ 1. Petycję w sprawie zniesienia opłaty za opiekę u Dziennego Opiekuna w Gminnych Punktach Opieki
Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i Płąchawach postanawia się pozostawić bez rozpatrzenia, z przyczyn
szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica
Szymon Dudzik
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Uzasadnienie
W dniu 9 marca 2022 r. wpłynęła petycja rodziców dzieci uczęszczających do Gminnych Punktów Opieki
Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i Płąchawach, która została przekazana przez Przewodniczącego Rady
Gminy Płużnica do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie
proponowanego sposobu załatwienia petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu
8 kwietnia 2022 r. ustaliła, co następuje:
Komisja po zapoznaniu się z petycją w sprawie zniesienia opłaty za opiekę u Dziennego Opiekuna
w Gminnych Punktach Opieki Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej i Płąchawach oraz po zasięgnięciu
opinii Radcy Prawnego stwierdza, że petycja ta nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ustawy,
w związku z czym zgodnie z art 7 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o petycjach postanawia pozostawić
ją bez rozpatrzenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2004r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 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. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną 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.
Jak stanowi zaś art. 4 ww. ustawy, petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący
petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce
zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Przedmiotowa petycja nie spełnia wymagań wynikających z art. 4 pkt. 2 powyżej. Podmiotem wnoszącym
petycję jest grupa rodziców dzieci uczęszczających do Gminnych Punktów Opieki Dziennej w Nowej Wsi
Królewskiej i Płąchawach, nieoznaczona jednak w sposób określony w ustawie tj. brak jest wskazania miejsca
zamieszkania każdego z rodziców.
Wobec powyższego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o petycjach jeżeli petycja
nie spełnia ww. wymogów określonych w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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