
UCHWAŁA NR XXXVI/293/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018r. poz. 870) uchwala się co następuje:

§1. Rada Miejska w Zdzieszowicach po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 8 czerwca 2021r. oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, pozostawia petycję 
bez rozpatrzenia, z przyczyn zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem na wskazany adres do 
korespondencji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 240B7910-B42D-475B-9723-EEDD298B8EE6. Podpisany Strona 1





Załącznik do uchwały Nr XXXVI/293/2021 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 30 września 2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) petycję składa 
się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna ona 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 petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać 
miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Ustawa nakazuje wprost wskazanie osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, co nie zostało 
dokonane w piśmie z dnia 8 czerwca 202lr. Osobą reprezentującą grupę podmiotów może być jeden z 
podmiotów wchodzących w skład grupy albo osoba uprawniona do jego reprezentacji. Wymóg wskazania 
reprezentanta grupy podmiotów składających petycję nie podlega uzupełnieniu na wezwanie adresata i jego 
niespełnienie skutkuje pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia -  art. 7 ust. 1 ustawy.

Należy zauważyć, że w oparciu o treść przesłanej petycji nie sposób ustalić również jej przedmiotu. 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i 
kompetencji adresata petycji. Złożone pismo, nazwane petycją, nie zawiera żądania (postulatu) podjęcia 
określonego działania, dlatego też nie spełnia również innych wymogów formalnych dotyczących treści 
petycji.

W związku z powyższym Rada Miejska w Zdzieszowicach pozostawia petycję bez rozpatrzenia.
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