
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII/2022 

Sesji Rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 03.02.2022 r.  

 

Uchwała Nr XXXIII/255/2022 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 3 lutego 2022 r.  

 

 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) w związku z art.7 ust.2 w związku z art.4 ust.2 pkt 3 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Fundację im. Nikoli Tesli ul. Proletariacka 3/28  

15-449 Białystok, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.  

§ 2. 

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. 

Zobowiązuję się Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy do poinformowania podmiotu wnoszącego 

petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

W dniu 21.12.2021 r. wpłynęła na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Lichnowy  

(w formie elektronicznej) petycja złożona przez Fundację im. Nikoli Tesli ul. Proletariacka 3/28   

15-449 Białystok w sprawie uchwalenia uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania maseczek 

ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej i wydania zakazu stosowania 

szczepionek mRNA.  

 Ustawa o petycjach określa wymogi formalne i sposób wnoszenia petycji. Obligatoryjne 

wymogi formalne petycji określają przepisy art.4 ust.2 pkt 1 do 4  wskazanej ustawy. Dotyczą one 

oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję, jego miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu do 

korespondencji , oznaczenie adresata petycji oraz przedmiotu ( żądania) petycji. Ustawa nakłada na 

podmiot wnoszący petycję za pomocą środka komunikacji elektronicznej obowiązek równoczesnego 

podania adresu poczty elektronicznej ( art.4 ust.5) podmiotu wnoszącego petycję.  

 Komisja, po analizie treści petycji na posiedzeniu w dniu 01.02.2022 r. ustaliła, że złożona 

petycja nie spełnia wymogów formalnych wynikających z art.4 ust.2 pkt 3 -  ponieważ podmiot 

wnoszący petycję nie oznaczył w sposób prawidłowy adresata petycji, nawet po dokonanym wezwaniu 

do usunięcia braku formalnego.  

 W związku z powyższym Rada Gminy Lichnowy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, na podstawie art.7 ust.1 w związku z art.4 ust.2 pkt 3 pozostawia petycję 

bez rozpatrzenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


