UCHWAŁA NR XLVI/311/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji
Na podstawie art. 18 b ust.1ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713
i 1378; z 2021 r. poz.1038) oraz art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Rada Miejska w Sieradzu uwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się łączne rozpatrywanie petycji wniesionej w interesie publicznym przez Panią
i Pana

(petycja wielokrotna) w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską w Sieradzu uchwały

w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Sieradzu osobom zaliczonym do umiarkowanego
i lekkiego stopnia niepełnosprawności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów bez dodatkowych
wymogów (tj. obecnego, zakładającego niepozostawanie w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń
emerytalnych względnie rentowych).
§ 2. Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w § 1 ustala się na 1 miesiąc licząc od dnia
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/311/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 czerwca 2021 r.
W dniu 5 maja 2021 r. (przekazana w dniu 27 maja 2021r.) przez Panią

została złożona

do

Rady Miejskiej w Sieradzu petycja w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską w Sieradzu uchwały w sprawie
przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską w Sieradzu osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego
stopnia niepełnosprawności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów bez dodatkowych wymogów
(tj. obecnego, zakładającego niepozostawanie

w stosunku pracy powodującym

zawieszenie świadczeń

emerytalnych względnie rentowych). Pismem z dnia 12 maja 2021r. od Pana

do Rady

Miejskiej w Sieradzu wpłynęła kolejna petycja tożsama z ww.
Niniejsze petycje zostały skierowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu do Komisji Skarg,
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu.
W dniu 7 czerwca

2021 r. petycje stały się przedmiotem obrad Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady

Miejskiej w Sieradzu. Komisja ustaliła, że zgodnie z art.11ust.1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz.870), zwanej dalej „ustawą”, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot
właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do
rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
Po analizie petycji

Komisja

Skarg, wniosków i petycji

zarekomendowała Radzie Miejskiej w Sieradzu

rozpatrywanie petycji jako tzw. petycji wielokrotnej.
Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Sieradzu postanowiła zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.
Zgodnie z art.11ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust.1, na stronie internetowej podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż
2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu,
o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Rada Miejska w Sieradzu ustaliła okres oczekiwania na dalsze petycje w przedmiotowej sprawie na 1 miesiąc,
licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza.
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