UCHWAŁA NR 158/VIII/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

z dnia 21.03.2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 870) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji
książek skarg, życzeń i zażaleń oraz komitetów.

z dnia 21.03.2019 r. o przywrócenie systemu

§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w § 1 Rada Miasta oparła się na treści petycji oraz stanowisku
przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka.
§ 3. W dniu 21 marca
w formie elektronicznej złożył petycję do Przewodniczącego
Rady Miasta Płocka w przedmiocie przywrócenia systemu książek skarg, życzeń i zażaleń oraz komitetów.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Miasta Płocka petycja została przekazana pod obrady
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu Komisji w dniu 16.04.2019 r. autor petycji uzupełnił jej
brak poprzez podanie adresu wnoszącego oraz podtrzymał petycję.Po rozpatrzeniu petycji, uznać należy, że
nie zasługuje ona na uwzględnienie. Żądanie petycji polegające na przywróceniu książek skarg, życzeń
i zażaleń oraz komitetów, jest w warunkach gospodarki rynkowej chybione. Prywatne podmioty gospodarcze
mają własne systemy składania zażaleń i reklamacji. Natomiast jeśli chodzi o instytucje publiczne, to skargi na
sposób ich działania oraz wnioski mające na celu usprawnienie ich funkcjonowania obywatele mogą składać
w sposób przewidziany przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Szczegółowy materiał dotyczący
sprawy znajduje się w protokole posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16.04.2019 r.
§ 4. W przypadku ponownego wystąpienia przez wnoszącego z petycją określoną w § 1, bez wskazania
nowych faktów i dowodów, upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do pozostawienia petycji
bez rozpatrzenia stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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