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Zawiadomienie o sposobie załatw,ienia petvcji

Uprzejmie informuję, ze petycja Storvarzyszenl,a ,,Twój Samorząd"
w sprawie podjęcia działań zmierzających do prz,vjęcia przęz rvładze Grniny
Czechowice-Dziedzice uchwały o inicjatywie lokalnej była dwukrotnie
przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miejskiej
w Czechowicach - D ziedz,lc ach.
Po rozpoznańiu qql, p€t}cji

Komisja stwierdztła. że jest ona zasadna.
poniewaz poszęrzy mozliwościaktyrł,izacji mieszkancow naszej gminy,
JednocześnieKomisja wskazała, że działanta w przedmiocie opracowania
projektu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej podjęte zostały przez Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej lv CzechowicachDziedzicach juz przed datą złożeniapetycji. W oparciu o prowadzone pfzez
członków klubu radnych prace nad projektenl uchrvały złożony został wniosek
o ujęcie w pracach Komisji Polityki Społecznej na 2020 rok konsultacji
dotyczących zŃożęń rł,sprawie projektu uchwały o inicjatywie lokalnej.
W planie pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej na rok 2020,
przyjętym uchrł,ałąnr XIX/2IIDa z dnta 28 stycznia 2020 r. zaplanowano
tematyczne spotkante z przedstawicielami Zarządow Osiedli, przedstawicielami
organ i zacj i pozarządowych i zai nteres o\^/anymi m i e szkańc ami,
'W zniązku z tym, Komisja Skarg, Wnioskórł, i Petycji wnioskowała do
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o uwzględnienie petycji
Stowarzyszenla ,,Twój Samorząd" zdrrra 29 listopada 2019 r, dotyczącej
podjęcia działań zmierzających do przyjęcia przez władze gminy Czechowice-

tel. +48

3221Ą7'l35

e-mai

l :

przewod niczacy. rm@um.czechow!ce,dziedzice, pl

Dziedzice uchwały o inicjatywie lokalnej. (stanowisko kornisji podjęto
w głosolvaniu: za - 6. przeciw - 2, wstrzymujących sie * 0).
PrzedŁożonY przez Komisję Skarg, Wnioskow i Petycji projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarz;rszenia ,,Twój Sanlorząd'' b}ł
Przedrniotem sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu
25 lutego ża20 r.

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach nie podzieliła stanowiska
Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji i nie przyjeła przedłozonego projektu
uchrvały. Za projektem uchwały głosowało 1radn1,6fi, przeciw,ko - 1 1 radnych,
a wstrzymało się od głosu - 3 radnych,

Informr-r|e, że zgodnic z at1. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach sposob załatri,ienia petl,cji nie moze być przedmiotem skargi.
OtrzyFują:
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