
UCHWAŁA XVI/115/2020
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art 18b   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art 7 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U z 2018. 
poz. 870 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozostawia się  bez rozpatrzenia petycję  Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019r. 
w sprawie  zmiany przepisów prawa miejscowego.

2. Uzasadnienie powyższego stanowiska jest zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Olszanka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do uchwały Nr XVI/115/2020

Rady Gminy Olszanka

z dnia 28 stycznia 2020 r.

W dniu 28 listopada 2019r. do Rady Gminy Olszanka wpłynęła Petycja Pani Renaty Sutor z dnia 
28 listopada 2019r. w sprawie  zmiany przepisów prawa miejscowego.
Na posiedzeniu w dniu  22.01.2020r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią w/w 
Petycji i ustaliła, że wniesione pismo nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w ustawie  z dnia 
11 lipca 2014r. o petycjach.

W świetle art. 4 w/w Ustawy:
1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. 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.

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 
petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. 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.

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej 
podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja, która  została złożona  w formie pisemnej nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ 
nie zawiera podpisu osoby składającej Petycję.

Podpis własnoręczny nie może być zastąpiony nie tylko podpisem sporządzonym na maszynie, ale 
też żadnym innym podpisem mechanicznym, w tym kserograficzną odbitką własnego podpisu, nawet 
jeżeli stanowi najwierniejsze, wręcz idealne odwzorowanie podpisu (por. uchwała SN z dnia 
20 grudnia 2006 r. sygn. akt I KZP 29/06; Lex nr 204974).
W związku z powyższym Rada Gminy Olszanka pozostawia petycję bez rozpatrzenia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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