Uchwała Nr XXVI/431/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz.713, poz.1378) oraz w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. z 2018 r. poz.870)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia
Samorządowej Karty Praw Rodzin.
2. Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku, która zawiadomi
podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/431/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 21 grudnia 2020 r.
Uzasadnienie:
W dniu 21 września 2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Słupsku petycja z dnia 17 września
2020 r. w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się z:
- petycją,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r.
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów zarekomendowała pozostawienie
petycji bez rozpatrzenia,
stwierdziła co następuje:
Przedmiotem petycji jest żądanie przyjęcia (podjęcia uchwały) w sprawie Samorządowej Karty
Praw Rodzin.
W dniu 10 września 2020 r. wpłynął do Rady Miejskiej w Słupsku projekt obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia przez Miasto Słupsk Samorządowej Karty Praw
Rodzin. Projekt poparło 1014 mieszkańców Słupska. W tej samej sprawie w dniu 21 września br.
wpłynęła petycja ..................*. W związku z tym, w pierwszej kolejności poddana została procedurze
obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, o czym poinformowano wnoszącego petycję. Zaznaczyć
należy, iż podmiot wnoszący petycję w swoim piśmie podkreślił, iż cyt: „ liczy się tylko sam fakt
przyjęcia takiej uchwały niezależnie od inicjatora.”
Rada Miejska w Słupsku rozpatrywała obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie
przyjęcia przez Miasto Słupsk Samorządowej Karty Praw Rodzin na sesji w dniu 25 listopada 2020 r.
W drodze dyskusji, w wyniku głosowania (7 głosów za, 13 przeciw, 1 wstrzymujący się) Rada
Miejska w Słupsku nie podjęła uchwały w ww. sprawie.
Wobec powyższego Rada Miejska w Słupsku stwierdziła, że petycja została złożona
w sprawie, która była już przedmiotem obrad Rady i została rozpatrzona. W związku z tym
pozostawia się petycję bez rozpatrzenia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
*) Jawność danych dotycząca (imienia, nazwiska, adresu, nazwy) podmiotu wnoszącego petycję
została wyłączona w związku z treścią art.4 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) – brak zgody podmiotu na ujawnienie danych. Wyłączenia dokonała Dyrektor
Biura Rady Miejskiej Renata Szczęsna w dniu 21 grudnia 2020 r.
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