UCHWAŁA NR 299/XXX/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 roku
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)
i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin postanawia:
§ 1. 1. Umorzyć, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego
2021 roku.
2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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Załącznik do uchwały Nr 299/XXX/21
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 26 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 6 lutego 2021 roku do Rady Miejskiej Gminy Ślesin wpłynęła petycja w sprawie przygotowania:
1) „komunikatu/uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na
profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie" oraz
2) „pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają
lub nie są w stanie kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.)”.
Petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W związku z wycofaniem w/w petycji w dniu 17 lutego 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
uznała, że postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji należy umorzyć, ponieważ stało się bezprzedmiotowe.
Rada Miejska Gminy Ślesin przyjmuje argumentację Komisji jako własną i postanawia umorzyć, jako
bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie rozpatrzenia w/w petycji.
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