
UCHWAŁA NR XXVIII/157/20 

RADY GMINY KOBIELE WIELKIE 

z dnia 30 grudnia 2020r. 

 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej  Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2020 r. dotyczącej 

obrony prawdy, godności i wolności człowieka. 

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, poz. 1378) oraz art. 7 ust 1 w zw. z art. 4 ust 2 pkt 2 

oraz art. 13 ust 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

uchwala się, co następuje: 

§1. Petycję Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności 

człowieka, pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn zawartych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. O sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady Gminy 

Kobiele Wielkie zawiadomi wnoszącego petycję. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lech Maks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXVIII/157/20  

Rady Gminy Kobiele Wielkie  

z dnia 30 grudnia 2020r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 21 grudnia 2020r. do Rady Gminy Kobiele Wielkie wpłynęła petycja 

Tymczasowej  Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 

dotycząca podjęcia uchwały w sprawie  obrony prawdy, godności i wolności człowieka. 

 

W myśl art. 4 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. 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 petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4) wskazanie przedmiotu petycji. 

 

Analiza w/w petycji wskazuje, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 

2 pkt 2 przedmiotowej ustawy, tj. nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu 

wnoszącego petycję. Nie można bowiem za takowy uznać wskazanej w treści w/w petycji 

skrytki pocztowej. 

Jak stanowi art. 7 ust 1 ww. ustawy „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 4 ust 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.  

Mając na uwadze fakt, że petycja Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społeczny Komitet z dnia 20 grudnia 2020r. dotycząca podjęcia uchwały w sprawie  obrony 

prawdy, godności i wolności człowieka, nie wskazuje siedziby podmiotu ją wnoszącego, 

petycja ta powinna pozostać bez rozpatrzenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lech Maks 


