
UCHWAŁA NR XLIX/447/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 12 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2004 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Rymanowie postanawia nie uwzględnić petycji złożonej w sprawie udziału 
w plebiscycie i rankingu "Lider usług publicznych". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rymanowie zobowiązując do 
przesłania wnoszącej petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje 
skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski raz petycje składane przez 
obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rymanowie w dnu 18.06.2021 r. analizowała 
petycję w sprawie udziału w plebiscycie i rankingu "Lider usług publicznych" 

Na podstawie analizy petycji Komisja rekomenduje nie przychylić się do wniosku, gdyż Regulamin 
plebiscytu „Lider usług publicznych 2021” stanowi, że udział w konkursie wiąże się z uiszczeniem 
jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie netto 3 500 zł + VAT – kwota brutto: 4 305 zł., a w budżecie 
Gminy Rymanów na 2021 rok nie przewidziano środków na takie działania. 

Należy zaznaczyć, że Gmina Rymanów dysponuje innymi sposobami pobudzania aktywności 
obywatelskiej m. in. Fundusz sołecki. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości na zebraniach sołeckich 
zgłaszają wnioski i podejmują uchwały w jaki sposób wydawać część środków z budżetu gminy na rzecz 
lokalnych społeczności. 

Rada Miejska w Rymanowie przychyla się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w związku 
z czym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy opetycjach sposób załatwienia petycji niemoże być przedmiotem skargi. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus  
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