
UCHWAŁA NR XVIII/157/2021 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2 i art 
7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1.  Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję wniesioną przez p. Teresę Garland 
w sprawie podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka". 

2. Uzasadnienie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję 
o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Broku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2020 r. do Rady Gminy w Broku wpłynęła petycja wniesiona przez
p. Teresę Garland dot. wezwania Rady Gminy w Broku do podjęcia uchwały w sprawie
obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
w Broku na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 r. Komisja dokonała kontroli petycji pod
względem formalnym tj. sprawdzenia czy spełnia ona wymagania określone
w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). W wyniku
podjętych czynności ustalono, że złożona petycja nie spełnia wymagań formalnych
stawianych petycjom, wnoszonym przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, jednym z elementów petycji jest wskazanie
miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji. W złożonej petycji nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby
Wnoszącej, podany został jedynie adres korespondencyjny - skrytka pocztowa.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 7 ustawy cytowanej powyżej, jeżeli petycja
nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez
rozpatrzenia.

Mając powyższe a względzie Rada Gminy w Broku obowiązana jest pozostawić złożoną
petycję bez rozpatrzenia.
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