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UCHWAŁA NR XLII/469/2022
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Stare Babice
uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję datowaną na 19 listopada 2021 r. w sprawie
subwencji bezpośredniej dla żłobków niepublicznych lub ustanowienia tzw. bonu
żłobkowego, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
W dniu 22 listopada 2022 r. do Rady Gminy Stare Babice wpłynęła petycja rodziców
dzieci ze żłobka Zielone Słonie w Bliznem Jasińskiego
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz nadał bieg petycji
i skierował jej procedowanie zgodnie ze Statutem Gminy Stare Babice do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w celu przygotowania opinii w zakresie zarzutów zawartych w skardze.
W celu wydania opinii ww. Komisja odbyła posiedzenie w dniu 25 stycznia 2022 r. oraz
24 lutego 2022 r. Podczas obrad Komisja po zapoznaniu się i szczegółowej analizie dostępnej
dokumentacji ustaliła:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku podjętych czynności oraz zgodnie z art. 4 ust. 2
pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach stwierdza, że petycja, które wpłynęła do Rady Gminy Stare Babice
nie spełnia wymogów petycji – petycja powinna zawierać:
 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;
 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;
ponadto z art. 7 Ustawy o petycjach mówi, że:
 Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2
pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy pozostawia petycję bez rozpatrzenia.
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