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UCHWAŁA NR XXXV/366/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,poz.713
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i art 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. Z 2018 r.
poz. 870 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wniesioną dnia 14.12.2020r. petycję przez Stowarzyszenia Suwerenność Pamięć Tożsamość
pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Karpacza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz

Id: BEC580A7-99EB-4995-8F80-70AA89615DAA. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
W dniu 14.12.2020r. do Rady Miejskiej Karpacza została wniesiona petycja: pismo z dnia
11.12.2020 r. od Stowarzyszenia Suwerenność Pamięć Tożsamość wzywające Radę do pilnego
rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym i podjęcia uchwały o podanej w piśmie
treści.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11.01.2021 r. radni po zapoznaniu się z
treścią w/w petycji ustalili, że nie spełnia ona wymogów formalnych wskazanych w art. 4 ust 2
pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.), a
mianowicie nie zawiera wskazania miejsca siedziby podmiotu wnoszącego petycję, a jedynie adres
do korespondencji (skrytkę pocztową). Powyższe stanowi brak, o którym mowa w paragrafie 7 ust.
1 ustawy o petycjach, skutkujący pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia. Niezależnie od
powyższego petycja ta wniesiona jest przez podmiot, który nie widnieje w żadnym rejestrze, a co
za tym idzie nie wiadomo czy osoba ją podpisująca w imieniu tego podmiotu jest do tego
uprawniona.
Mając powyższe na względzie uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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