
UCHWAŁA NR LVIII/634/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 , 1005, 1079 i 1561) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 i art. 9 ust. 2  ustawy o petycjach 
z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu petycji złożonej w której wnosi się o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia 
pierwszej-Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.  (wpływ do tut. Urzędu 
2 listopada 2022 r.) oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie Rada Miejska w Gogolinie pozostawia petycję bez rozpatrzenia. Uzasadnienie 
podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr LVIII/634/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie  wpłynęła petycja złożona w formie elektronicznej w której wnosi się o 

uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia pierwszej-Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji 

Marcowej) z 1921/22 r.  (wpływ do tut. Urzędu 2 listopada 2022 r.).  

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018 r. 

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r. poz. 2739 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował 

petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 4 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie 

przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy petycji i stosownych przepisów prawa.  

Ustawa o petycjach określa wymogi formalne i sposób wnoszenia petycji, a art. 15 tej ustawy wskazuje, że w 

zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.  

Wobec powstałych wątpliwości związanych z weryfikacją podmiotu wnoszącego petycję w dniu 4 listopada 

2022 r. na podstawie § 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2022r. poz. 2000 i 2185) w związku z art. 15 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) wezwano osobę 

podpisaną pod petycją do uzupełnienia petycji poprzez sprecyzowanie czy ww. petycję składa w imieniu 

własnym, czy w imieniu podmiotu wskazanego w petycji, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej 

niebędącą osobą prawną, grupy podmiotów lub w interesie podmiotu trzeciego. W wezwaniu do  

uzupełnienia petycji wskazano, że jeżeli osoba podpisana na petycji nie składa jej w imieniu własnym, 

lecz w imieniu któregoś z ww. podmiotów to wzywa się ją  o przedstawienie umocowania do 

działania w ich imieniu, przedłożenie stosownych zgód i spełnienie wymogów o których mowa w art. 

4 i art. 5 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Powyższe uzupełnienia były konieczne celem 

ustalenia podmiotu wnoszącego petycję w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy o petycjach. Wezwanie 

zawierało pouczenie, że nie uzupełnienie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania 

spowoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Wezwanie zostało odebrane przez adresata w dniu 

9 listopada 2022 r. (zgodnie z potwierdzeniem odbioru). Adresat nie odpowiedział na wystosowane 

wezwanie.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 pozostawiła petycję bez 

rozpatrzenia. 
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