
UCHWAŁA XVIII/132/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 14 maja 2020 r. 

w sprawie przekazania petycji 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 

poz. 713) oraz art.6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz 870) Rada 
Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przekazuje się Wójtowi Gminy Olszanka  jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, 
petycję z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zaniechania czynności w zakresie nawiązywania 
i prowadzenia współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach prowadzonym przez 
Jadwigę Dworakowską i Zygmunta Dworakowskiego  w formie spółki cywilnej . 

§ 2.  Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości. 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Olszanka. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady 
 
 

Wanda Galant 
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W dniu 10 marca 2020 roku do Rady Gminy Olszanka wpłynęła petycja w sprawie zaniechania
czynności w zakresie nawiązywania i prowadzenia współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Radysach prowadzonym przez Jadwigę Dworakowską i Zygmunta Dworakowskiego
w formie spółki cywilnej .

Na posiedzeniu w dniu 14.05.2020r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią
w/w Petycji i ustaliła, że Rada Gminy nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.

Na podstawie art 11a ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U z 2020r. poz.) projekt
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie
Olszanka przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt Gminy reprezentuję Gminę na
zewnątrz i jest upoważniony do zawierania umów.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2020r. poz 713)
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje aby Rada
Gminy Olszanka uznała, iż zasadnym jest przekazanie przedmiotowej petycji organowi
właściwemu, to jest Wójtowi Gminy Olszanka.
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