Druk Nr 11/23

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571, poz.1696) oraz art.7 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co nastepuje:
§ 1.
1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 28 sierpnia 2019 roku złożoną do Rady Miejskiej
w Słupsku w sprawie podjęcia konkretnych działań w związku z trwającym kryzysem klimatycznym.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku do powiadomienia wnoszących petycję
o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia....................2019 r.
Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
W dniu 29 sierpnia 2019 roku do Rady Miejskiej w Słupsku wpłynęła petycja ...............................*
dotycząca podjęcia konkretnych działań w związku z trwającym kryzysem klimatycznym tj. ogłoszenia
w Słupsku Alarmu Klimatycznego, zorganizowania panelu obywatelskiego i wprowadzenia w życie
wypracowanych rozwiązań chroniących życie i zdrowie mieszkańców Słupska.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się z:
- treścią petycją,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu 11 września 2019 r. dokonała oceny,
czy petycja spełnia wymogi formalne i stwierdziła, iż nie spełnia wymogów formalnych ponieważ
nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz nie wskazano siedziby podmiotu
wnoszącego petycję,
stwierdziła, co następuje:
petycja, która została złożona w formie pisemnej, nie spełnia wymogów formalnych ponieważ,
nie zawiera siedziby podmiotu wnoszącego petycję, nie wskazano osoby reprezentującej podmiot, a także
nie zawiera podpisu osoby reprezentującej ten podmiot.
Art.4. ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach stanowi, że: "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.", nadto z art.4 ust.4 wynika, że petycja powinna być podpisana.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia
podmiotu lub wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu (art.4 ust.2 pkt 1 lub 2) pozostawia
się ją bez rozpatrzenia, bez wezwania do ich uzupełnienia.
W przypadku wystąpienia innych braków formalnych niż wymienione w art.7 ust.1 ww. organ
rozpatrujący petycję byłby zobowiązany do wezwania wnoszącego petycje do ich uzupełnienia (art.7 ust.2
ww. ustawy).
W związku z powyższym Rada Miejska w Słupsku pozostawiła petycję bez rozpatrzenia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
*) Jawność danych dotycząca podmiotu wnoszącego petycję została wyłączona w związku z treścią art.4 ust.3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) - brak zgody podmiotu na ujawnienie danych. Wyłączenia dokonała Inspektor Biura
Rady Miejskiej w Słupsku Bożena Dacko w dniu 17 września 2019 roku.)

Id: 64AE55B3-9520-4A51-B836-6DBB0E95A37D. Projekt

Strona 1

