
UCHWAŁA NR 243/XV/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Na podstawie:

- art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze 
zm.),

- art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną w dniu 26 czerwca 2019 r. do Rady Miasta Rybnika 
w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego 
problemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Rybnika, zobowiązując go do 
powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 243/XV/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2019 r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 26 czerwca 2019 r do Rady Miasta Rybnika wpłynęła petycja Katowickiego Koła Partii Zieloni
w sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej
tego problemu.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
zwanej dalej "ustawą", przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dot. podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego
lub wartości i wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji.

Zgodnie z przepisem 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 wskazać miejsce
zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 ustawy - Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez
podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję
wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Oceniając spełnienie warunków formalnych otrzymanej petycji stwierdzono, że osoba reprezentująca
podmiot wnoszący petycję nie przedstawiła pełnomocnictwa. Owo pełnomocnictwo jest niezbędne w celu
weryfikacji umocowania osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego petycję.

W związku z powyższym, w sprawie ma zastosowanie art. 7 ustawy regulujący skutek stwierdzenia braków
formalnych petycji. Otrzymana petycja posiada braki usuwalne, w przypadku których ma zastosowania
procedura wezwania do uzupełnienia braków. Oznacza to, że w razie nieuzupełnienia braków formalnych
w terminie pozostawia się petycję bez rozpatrzenia.

Pismem z dnia 17 lipca 2019 r. wezwano Panią Grażynę Kulik do przedstawienia pełnomocnictwa na
podstawie którego występuje w imieniu Katowickiego Koła Partii Zieloni wraz z pouczeniem, iż w przypadku
nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni – petycja pozostanie bez rozpatrzenia.

Braki formalne, o których mowa powyżej nie zostały uzupełnione w terminie.

Podmiot wnoszący nie uzupełnił braków formalnych w terminie. Tym samym zasadnym jest pozostawienie
petycji bez rozpatrzenia.
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