
Uchwała Nr XXll/135/21 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 30 marca 2021 roku 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 2 i art. 

13 ust . 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870} uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Petycję w sprawie przyjęcia uchwały 11W obronie prawdy, godności i wolności człowieka11 

pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PrzcS d~~ 

Slall'omir Dudek 



UZASADNIENIE 

Petycja w sprawie podjęcia w trybie pilnym przez Radę Gminy uchwały „ W obronie prawdy, 

godności i wolności człowieka" wpłynęła do Urzędu Gminy Regnów za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w dniu 20.12. 2020 roku. Z uwagi, iż niniejsza petycja została przez system 

zakwalifikowana jako Spam pismem z dnia 19 marca przedłużony został termin rozpatrzenia 

petycji na dzień najbliższej sesji tj. 30 marca 2021 roku. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji rozpatrzyła ją na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 r. Zgodnie 

z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) petycja może być 

złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub 

grupę tych podmiotów. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy 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 petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazań miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4) wskazanie przedmiotu petycji. 

Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności 

człowieka" nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w przytoczonym powyżej art. 4 ust. 2 pkt 1 

i 2 ustawy. Została ona złożona przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet 

Konstytucyjny- podmiot, który w obrocie prawnym nie występuje i nie zawiera wskazania miejsca 

zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego. W treści petycji wskazano jedynie adres do 

korespondencji, którego nie utożsamia s ię z adresem zamieszkania ani siedziby. 

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy, petycja składana za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego. W treści 

złożonej petycji poinformowano, że adres elektroniczny, z którego ją wysłano jest nieaktualny nie 
podając innego. 

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 

pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Wobec powyższego petycję w sprawie podjęcia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności 

człowieka" pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 


