
UCHWAŁA NR XXIX/141/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia7 lipca 2020 r.

w sprawie nieuwzględnienia petycji

Na podstawie podstawie art. 18b ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020r., poz.713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust, 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 870), uchwala się co następuje:

$ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 01.06.2020r. petycja dotycząca transmitowania posiedzeń komisji
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nie zostaje uwzględniona.

$ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
$ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi Wnoszącego.
$ 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

a/ zuj /> mgr Łukasz Pietrzak
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/141/2020

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia7lipca 2020r.
Komisji Skarg Wnioskówi Petycji

dotycząca transmisji posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubiu-Dobrzynia
W dniu I! czerwca 2020 roku mieszkaniec Miasta Golubia-Dobrzynia (nie wyraził zgody na ujawnianie

jego danych) wniósł petycję do Przewodniczącego Rady Miasta Golubia- Dobrzynia dotyczącą transmisji
posiedzeń stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Petycja, która wpłynęła do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w związku z jej zakresem działalności
zgodnie zart.9 ust.2 ustawy zdnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870) została
rozpatrzona przez ten organ.
Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713) oraz

na podstawie $ 101 Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6003)
i kolejne, petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

Petycja była przedmiotem rozpatrywania na posiedzeniu Komisji w dniu 30 czerwca 2020 roku.
Członkowie Komisji przegłosowali, że petycja nie zostanie uwzględniona (4 głosy za nieuwzględnieniem,
I głos za uwzględnieniem).

Przystępując do analizy złożonej petycji Komisja ustaliła co następuje:
Petycja została skierowana na wspólne posiedzenie komisji, które odbyło się wdniu 23 czerwca

2020 roku celem wypowiedzenia się wszystkich radnych w kwestii transmitowania obrad stałych komisji
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Po wypowiedziach radnych i przedstawieniu opinii w sprawie oceny
prawnej dopuszczalności transmitowania oraz nagrywania
i udostępniania w internecie posiedzeń komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, petycję poddano
głosowaniu, w którym większością głosów uznano, że petycja nie zostanie uwzględniona (10 głosów za
nieuwzględnieniem, 2 głosy za uwzględnieniem, | głos wstrzymujący). Mając na uwadze powyższe
Komisja Skarg, Wniosków iPetycji po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku,
rekomenduje Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu petycji.
Po uwzględnieniu stanowiska połączonych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, na posiedzeniu

Komisji Skarg WnioskówiPetycji w dniu 30 czerwca 2020 roku, podjęto decyzję, iż Komisja będzie
rekomendować Radzie Miasta nie uwzględnienie petycji, gdyż nie zasługuje ona na uwzględnienie (4 głosy
za nieuwzględnieniem, I głos za uwzględnieniem).

Mając na uwadze art. 13 ust. I ustawy o petycjach, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po podjęciu
stosownej uchwały przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia wnosi o zawiadomienie podmiotu wnoszącego
petycję o sposobiejej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji
Anna Paprocka

/podpis na oryginale/
Członkowie Komisji

1. Hanna Grzywińska

2. Józef Pietrzak
3. Krzysztof Skrzyniecki
4. Łukasz Bednarski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z $ 101 pkt 1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia petycja została przekazana do
Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta celem podjęcia czynności niezbędnych do
wyjaśnienia przytoczonychwniej okoliczności oraz wydania opinii.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 30.06.2020 r. zapoznała się
z dokumentacją i wydała opinię w/w sprawie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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