PROJEKT
Uchwała nr ……………../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia ……………… 2021 roku
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1.
Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję dotyczącą wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Dominickim, z wyłączeniem jednostek
należących do służb porządku publicznego oraz jachtów żaglowych wyposażonych w silniki
manewrowe w momentach wyjścia i wejścia do portu oraz bezwietrznej pogody w celu powrotu
do portu, z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2.
Zawiadomić podmiot wnoszący petycję o sposobie załatwienia petycji.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu Leszczyńskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Szkudlarczyk

Uzasadnienie
do projektu uchwały nr ……………../2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia ……………… 2021 roku
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Dnia 22 czerwca 2021 roku do Rady Powiatu Leszczyńskiego została wniesiona petycja,
dotycząca wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi
na jeziorze Dominickim, z wyłączeniem jednostek należących do służb porządku publicznego
oraz jachtów żaglowych wyposażonych w silniki manewrowe w momentach wyjścia i wejścia
do portu oraz bezwietrznej pogody w celu powrotu do portu.
Niniejsza petycja zawiera:
1)
2)
3)
4)

datę sporządzenia,
oznaczenia adresata,
przedmiot żądania,
załącznik w postaci listy podpisów mieszkańców oraz przyjaciół jeziora Dominickiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego skierował petycję na Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji.
Komisja na swym posiedzeniu, w dniu 14 lipca 2021 roku zapoznała się z treścią petycji
i ustaliła, że nie spełnia wymogów formalnych.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach, 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.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o petycjach, petycja składana w formie pisemnej powinna być
podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym jest osoba fizyczna
lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą wnoszącą petycję.
Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdza się, że wniesiona petycja nie spełnia trzech
warunków:
1) nie zawiera osoby reprezentującej grupę podmiotów,
2) częściowo nie zawiera miejsca zamieszkania podmiotów składających petycję,
3) nie zawiera podpisu osoby reprezentującej grupę podmiotów.
Zgodnie z 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.
Wobec powyższego postanawia się, jak w sentencji uchwały.

