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UCHWAŁA NR XXVII/   /2021 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 04 marca 2021 r. 

Na podstawie  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)  Rada 
Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny 
Komitet Konstytucyjny z dnia 04 marca 2021 roku z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. do powiadomienia wnoszącej petycję 
o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2021 roku do Rady Miejskiej Borku Wlkp. wpłynęła petycja z dnia 04 marca 2021 roku

złożona przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, w której

wniesiono do Rady Miejskiej Borku Wlkp.o poprcie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Pod petycją została wymieniona z imienia i nazwiska osoba

mająca działać w imieniu wskazanej organizacji, a jako jej adres wskazano: Teresa Garland - Zaprzysiężony

Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu

Konstytucyjnego adres: skr. poczt. 88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Borku Wlkp. na posiedzeniu w dniu ................. 2021

roku przeanalizowała złożoną petycję i dokonała oceny, czy spełnia ona wymogi formalne wskazane w

ustawie o petycjach.

W myśl art.4 ust.2 o petycjach, petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeśli 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 adres do

korespondencji a 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.

Analiza złożonej petycji wykazała, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt. 2

wyżej wymienionej ustawy, albowiem nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu

wnoszącego petycję.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o

których mowa w art. 4 ust.2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Podana w petycji skr. poczt. 88 w Skawinie nie jest miejscem zamieszkania albo siedzibą podmiotu

wnoszącego petycję.

Rada Miejska Borku Wlkp. uznała zatem, że przedłożona petycja nie spełnia wymogów formalnych

wskazanych w art. 4 ust.2 pkt. 2 ustawy o petycjach i zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy powinna zostać

pozostawiona bez rozpatrzenia.
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