UCHWAŁA NR XXIII.419.2021
RADY GMINY OŻAROWICE
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia zapisu audio-wizualnego prac obrad Komisji
Stałych Rady Gminy Ożarowice
Na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
Rada Gminy Ożarowice
uchwala
§ 1. Rada Gminy Ożarowice, po rozpatrzeniu petycji …………. w sprawie wprowadzenia zapisu audiowizualnego prac obrad Komisji Stałych Rady Gminy Ożarowice - rozpatruje wyżej wymienioną petycję negatywnie.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Ożarowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarowice
mgr inż. Marian Czernikarz
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Uzasadnienie
W dniu 21 stycznia 2021 roku do Rady Gminy Ożarowice wpłynęła drogą e-mailową petycja nadawcy
…………………. dotycząca: wprowadzenia zapisu audio-wizualnego prac obrad Komisji Stałych Rady Gminy
Ożarowice.
W dniu 10 marca 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia oraz po zapoznaniu się
z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej petycji postanowiła:
Skład komisji nie jest tak obszerny jak skład w czasie którego obraduje cała Rada- co jest jak najbardziej
istotne dla zachowania szczególnej ostrożności w czasie pandemii. Podczas obrad Rady toczą się dyskusje
i głosowania nad już wypracowanymi opiniami i projektami uchwał, czy innymi kwestiami podlegającymi ich
podjęcia. Czym innym jest posiedzenie komisji. Sama kwintesencja ma miejsce podczas posiedzeń
poszczególnych komisji tematycznych, a także wcześniej, kiedy to każdy z członków komisji po otrzymaniu
materiałów zapoznaje się z nimi i podejmuje je własnej analizie, przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
Niejednokrotnie zdarzało się, że w danym dniu trwały równocześnie posiedzenia kilku komisji. Pamiętać należy,
że komisje Rady Gminy nie pracują w 8 godzinnym systemie pracy, a to znaczy, że każda z 4 komisji musi się
zebrać, ustalając taki termin aby większość członków danej komisji mogła procedować w danym dniu
z zachowaniem terminów opiniowania, udostępniania protokołów z posiedzeń oraz dostosowania do terminu
obrad podczas sesji Rady Gminy.
Mając na uwadze pismo Wojewody Śląskiego z dnia 03.07.2020 nr KOI.1410.75.2020, w którym stwierdza
się, że od dnia 31 stycznia 2018 roku bezwzględnym obowiązkiem każdej gminy jest transmisja obrad rady,
wskazuje się jednocześnie, że obowiązek ten obejmuje wyłącznie radę gminy i nie dotyczy posiedzeń komisji
rady gminy. Zatem, nie jest ona obligatoryjna.
Mając powyższe na uwadze, rada uznaje przedmiotową petycję za bezpodstawną.
Pouczenie:
Stosownie do treści art. 13 ustawy o petycjach informuje się, że podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia
podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Sposób załatwienia petycji
nie może być przedmiotem skargi .
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