UCHWAŁA NR XXVII/174/2021
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870) po
zaopiniowaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję Mieszkańców Miejscowości Stryjno Pierwsze wniesioną do
Rady Gminy Rybczewice w dniu 08.12.2021 r. z przyczyn formalno – prawnych zawartych w uzasadnieniu do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rybczewice
Piotr Zając
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UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy Rybczewice wpłynęła petycja w interesie
publicznym wniesiona przez Mieszkańców Miejscowości Stryjno Pierwsze do Rady Gminy
Rybczewice. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach , petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Podmiot składający petycję wnosi o remont drogi w miejscowości Stryjno Pierwsze w kierunku
Leśniczówki.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza co następuje:
Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z
2018 r. poz. 870) petycja powinna zawierać:
1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę
reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji
należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3. Oznaczenie adresata petycji;
4. Wskazanie przedmiotu petycji.
Po przeprowadzeniu weryfikacji otrzymanego dokumentu pod kątem wymogów zawartych w
wyżej wskazanym przepisie stwierdzono, że petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej
podmioty wnoszące petycję, miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję
oraz adresu do korespondencji, jak również miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z
podmiotów wnoszących petycje, a więc nie wyczerpano dyspozycji art. 4 ust 1 i 2.
W związku z powyższym mając na względzie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870) pozostawia się petycje bez rozpatrzenia.
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