UCHWAŁA NR LXXXIII/2059/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i
Komisji

RMK

w

Kancelarii

Rady

Miasta

i

Dzielnic

Krakowa)

uchwały
w sprawie
zapewnienia
w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo.

o podjęcie przez Radę Miasta Krakowa
warunków
osiedlenia
się

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) Rada Miasta Krakowa
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Rada Miasta Krakowa stwierdza, iż rozpatrzenie wniesionej petycji nastąpiło poprzez
podjęcie w dniu 15 lutego 2017 r. uchwały Nr LXIV/1429/17 w sprawie ustalenia kierunków
działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zaproszenia do Krakowa pięciorga dzieci
z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia, oraz w dniu 17 maja 2017 r. uchwały
Nr LXXII/1741/17 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
w zakresie przygotowania ścieżki prawnej oraz przeznaczenie środków na przyjęcie dzieci z Aleppo,
poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr LXXXIII/2059/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 września 2017 r.

Uzasadnienie
W dniu 15 lutego 2017 r. r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa petycja wniesiona przez

(wyłączenie
jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn.

o podjęcie przez
Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się w Krakowie co
najmniej jednej rodziny z Aleppo.
zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2014 r. o petycjach, na
organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek rozpatrzenia petycji.
Sposób rozpatrzenia przez Radę Miasta Krakowa wniesionej petycji wynika
z naczelnej zasady prawa administracyjnego jaką jest zakaz domniemania kompetencji, polegający
na nie dopuszczaniu wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania
kompetencji w drodze analogii, a co za tym idzie normy kompetencyjne powinny być
interpretowane w sposób ścisły, literalny, bowiem jeżeli organ wykracza poza upoważnienie
wynikające z przepisów ustaw, dochodzi do przekroczenia kompetencji.
Mając na względzie powyższą zasadę w odniesieniu do ustawowej właściwości rady gminy oraz
możliwość
skorzystania
z ustawowego
uprawnienia
jakim
jest
stanowienie
o kierunkach działania (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały:
Nr LXIV/1429/17 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa,
dotyczących zaproszenia do Krakowa pięciorga dzieci z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny,
w celu leczenia, oraz Nr LXXII/1741/17 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta
Miasta Krakowa w zakresie przygotowania ścieżki prawnej oraz przeznaczenie środków na
przyjęcie dzieci z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia.
Tym samym Rada Miasta Krakowa jako organ Gminy Miejskiej Kraków działający na
podstawie i w granicach prawa, zrealizowała obowiązek rozpatrzenia skierowanej do niej petycji
przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

.
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