
UCHWAŁA NR XX/182/20 
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

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

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną w dniu 10 grudnia 2020 r. przez Adma Lotkowskiego, 
Konrada Niżnika i Marcina Szczepaniaka, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brusach zobowiązując do 
przesłania wnoszącym petycję niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki
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UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2020 r. na adres e-mail: um@brusy.pl wpłynęła petycja od trzech osób: 
Adma Lotkowskiego, Konrada Niżnika i Marcina Szczepaniaka do pilnego przyjęcia przez Radę 
Miejską w Brusach uchwały o treści wskazanej przez wnoszących petycję. Wnoszący petycję nie 
oznaczyli osoby ich reprezentującej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 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”. Zgodnie zaś z 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”.

Komisja Skarg i Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach mając na uwadze, wyżej 
wymienione przepisy ustawy o petycjach uznała za zasadne pozostawienie przedmiotowej petycji 
bez rozpatrzenia z uwagi na niezachowanie wymogów formalnych.
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