
UCHWAŁA NR XXVI/263/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 czerwca 2020 roku.

Na podstawie art. 18 b ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz art. 6 ust. 1, 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 Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia uznać się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 9 czerwca 2020 roku dotyczącej 
zaliczenia na poczet ceny przy sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych zabudowanych boksami 
garażowymi przez ich najemców poczynionych przez nich nakładów. 

§ 2. 

Postanawia przekazać przedmiotową petycję zgodnie z właściwością Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie zobowiązując go 
jednocześnie do poinformowania o powyższym wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/263/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2020 r.

W dniu 10 czerwca 2020 r. do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja w interesie publicznym oraz 
własnym, w której podmiot wnoszący petycję postulował o podjęcie przez Radę Miejską w Staszowie 
uchwały zobowiązującej Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, by przy sprzedaży nieruchomości gruntowych 
zabudowanych boksami garażowymi w Staszowie przy ul. Targowej, zaliczał na poczet ceny sprzedaży 
wartość nakładów poniesionych na garaże. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie po zapoznaniu się z przedmiotem petycji 
i dokonaniu jej analizy ustaliła, iż organem właściwym do jej rozpatrzenia na mocy art. 30 ust. 2 pkt 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Staszów . Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Miejska w Staszowie w pełni 
podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej 
petycji, w związku z czym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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