
        Projekt 

 

Uchwała Nr …/…/2021 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia Petycji w sprawie ogłoszenia roku 2022 

Rokiem Władysława Bartoszewskiego 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz.870 ), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Nie uwzględnia się Petycji z dnia 30 sierpnia 2021 roku  Stowarzyszenia „Warto Być 

Przyzwoitym” w sprawie ogłoszenia w Opatowie roku 2022 Rokiem Władysława 

Bartoszewskiego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opatowie do zawiadomienia podmiotu 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

        Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Opatowie 

 

       ( mgr Beata Górecka ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Załącznik  

                do Uchwały Nr …/…/2021 

                Rady Miejskiej w Opatowie  

                z dnia 26 listopada 2021 r.  

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie została złożona 

„Prośba w sprawie ogłoszenia w roku 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego”, złożona 

przez Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym, w której to zwrócono się o ogłoszenie 

w Opatowie roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. 

 

Niniejsza prośba została przekazana zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia 

i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Opatowie. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie na posiedzeniu w dniu 

13 września 2021 r. przedmiotową prośbę zakwalifikowała jako petycję w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).  

 

Po analizie przedmiotowej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Opatowie na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2021 r. wydała negatywną opinię w zakresie 

przedmiotu petycji.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie wskazuje, iż w jej 

ocenie przedmiotowa inicjatywa nie powinna być kierowana ani do Wójtów 

/Burmistrzów/Prezydentów, ani do Rad Miejskich. Jak wskazuje autor petycji w jej treści, 

„…waga zasług tego wybitnego profesora, działacza i polityka jest nie do przecenienia, a jego 

dorobek intelektualny oraz praca społeczna i badawcza w bezpośredni sposób wpłynęły na 

tożsamość i losy całego kraju.”. Mając na względzie powyższe, w ocenie Komisji niniejszy 

wniosek winien być kierowany do podmiotu, który to byłby właściwy uhonorować w ten 

sposób prof. Władysława Bartoszewskiego na poziomie ogólnopolskim. Komisja wskazuje 

również, iż dotychczas Rada Miejska w Opatowie nie podejmowała inicjatyw w tym zakresie, 

zarówno względem osób zasłużonych dla całego kraju, jak również względem osób 

zasłużonych dla Miasta i Gminy Opatów.  

 

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy, Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może 

pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już 

rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody 

nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. W takim przypadku, podmiot 

właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję 

o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. 


