Projekt
z dnia 15 lipca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 15 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Na podstawie art. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 9 ust. 2, art. 10 i art. 14 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Rady Miasta stanowiącym Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta będącego Załącznikiem do
Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r., poz.
3542) zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/844/14 z dnia 29 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
18 listopada 2014 r., poz. 4067) oraz Uchwałą Nr X/130/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 8 lipca 2015 r., poz. 2741) wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział 9. Otrzymuje tytuł: „Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Miasta”.
2. Dodaje się § 63a w brzmieniu:
„1. Petycję, która wpłynęła do Rady Miasta, Przewodniczący kieruje niezwłocznie do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną Rady oraz do publikacji informacji (skanu) złożonej petycji na stronie
internetowej www.rada.piotrkow.pl
2. Na stronie internetowej Rady umieszcza się także informacje dotyczące przebiegu postępowania, terminu
i sposobu załatwienia petycji.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady kieruje petycję do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie
Komisji. Jeżeli Komisja uzna, że jej przedmiot nie mieści się w kompetencji organu uchwałodawczego,
przekazuje ją właściwemu organowi władzy publicznej. O przekazaniu petycji według właściwości
informuje podmiot wnoszący petycję.
4. O terminie posiedzenia Komisji, na którym będzie rozpatrywana petycja Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej zawiadamia przewodniczących wszystkich stałych komisji Rady.
5. Komisja Rewizyjna może zwrócić się do innej komisji Rady z prośbą o wyrażenie opinii o rozpatrywanej
petycji.
6. Petycja powinna być rozpatrzona niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 miesięcy od jej wpływu”.
3. Dodaje się § 63b w brzmieniu:
„1. Po rozpatrzeniu petycji Komisja Rewizyjna Rady Miasta:
1) podejmuje inicjatywę uchwałodawczą (jeżeli petycja dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego)
i wraz z projektem uchwały przekazuje Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia jej do porządku
obrad Sesji;
2) składa do Prezydenta wniosek w sprawie podjęcia przez niego na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 5 niniejszego
Regulaminu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie, która była przedmiotem petycji,
3) podejmuje inne działania mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
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2. Komisja Rewizyjna zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz
z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.
4. Dodaje się § 63c w brzmieniu:
„Raz w roku do 30 czerwca na stronie internetowej Rady zamieszcza się zbiorczą informacje o petycjach,
które zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną w roku poprzednim”.
5. Dodaje się § 63d w brzmieniu:
„1. Petycje, które nie zostały rozpatrzone przed upływem kadencji Rady, podlegają rozpatrzeniu przez
Komisję Rewizyjną Rady następnej kadencji, zgodnie z przepisami § 63a-63b.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje także decyzję co do inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w § 63b
ust.1 pkt. 1 lub co do wniosku, o którym mowa w § 63b ust. 1 pkt. 2 jeżeli w ubiegłej kadencji Rady
postępowanie w sprawie tej inicjatywy nie zostało zakończone”.
§ 2. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta w § 6 ust. 1 dodaje się
ppkt. 4 w brzmieniu:
„4) rozpatrywanie petycji, których adresatem jest Rada Miasta”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego nie wcześniej niż dnia 6 września 2015 r.
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Uzasadnienie
W dniu 6 września bieżącego roku wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). Rodzi to konieczność uregulowania kwestii rozpatrywania petycji w Statucie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przy czym „rozpatrywanie” na gruncie ustawy o petycjach należy rozumieć
jako podejmowanie określonych czynności proceduralnych (postępowanie wyjaśniające) oraz władczych
dotyczących rozstrzygnięcia co do dalszych skutków żądań zawartych w petycji np. podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej itp.
Na podstawie art. 9 ust. 2 tej ustawy rada ma możliwość wskazania organu wewnętrznego (komisji), który
będzie rozpatrywał petycje, adresatem których jest Rada Miasta.
Niniejszy projekt uchwały proponuje dokonanie zmian w Regulaminie Rady Miasta stanowiącym Załącznik Nr
1 do Statutu Miasta poprzez zmianę tytułu Rozdziału 9 oraz uszczegółowienie zasad rozpatrywania petycji przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta (dodane § od 63a do 63d) oraz dopisanie w § 6 ust. 1 Regulaminu Komisji
Rewizyjnej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu „ppkt. 4) rozpatrywanie petycji, których adresatem jest Rada
Miasta”.
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