RADA MIASTA JAROSŁAWIA
OA.0004.20.2020

Jarosław, dnia 30 czerwca 2020 r.

W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 24 marc
a 2020 r. — „ Stop zagrożeniu zdrowia
i życia” w załączeniu przesyłam uchwałę Rady
Miasta Jarosławia podjętą na XXII sesji w dniu
29 czerwca 2020 r. Nr 280/XX1I/2020 w sprawie
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
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UCHWAŁA NR 280/XXII/202
0
RADY MIASTA JAROSŁAW
IĄ
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie pozostawienia pet
ycji bez rozpatrzenia
2020.713) oraz art. 7 ust. 1,
ządzie gminnym (t.j.Dz.U
art. 13 ustawy zdnia 11 lipc;
.
a 2014r. 0 petycjach (t.
Miasta Jarosławia uchwała,c
j.Dz.U.2018.870) Rada
o następuje:

$ 1. Pozostawia się bez rozpat
rzenia petycję wniesion lą 23 mar
ca 2020 r. przez
dot. podjęcia przez Radę Miasta
;
Jarosławia uchwa: ły w sprawi
e ochrony zdrowia mieszk
elektroskażeniem.
ańców przed
$ 2. Uzasadnienie pozostawi
enia petycji bez rozpatrzenia
stanowi załącznik do niniejsze
j uchwały.
$3. Wykonanie uchwały powier
za się Przewod, niczącemu Rad
y Miasta Jarosławia.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr I do uchwały Nr 280/
XXII/2020
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie

Rada Miasta Jarosławia dnia 23 marca
2020 r. otrzymała petycję złożoną przez
w której zawarto postulat podjęcia przez
Radę Miasta Jarosławia uchwały w sprawie
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
ochrony
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego
petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym
podmiotów, w petycji należy wskazać
petycję jest grupa
oznaczenie każdego z tych podmiotów
oraz osobę reprezentującą
podmiot wnoszący petycję,

3) oznaczenie adresata petycji,

4) wskazanie przedmiotu petycji.
Z treści petycji jednoznacznie wyni
ka, że podmiotem wnoszącym pety
cję jest grupa podmiotów. Tym
samym w myśl art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2
ww. ustawy petycja winna wskazywa
ć:
1) oznaczenie każdego z tych podmiotó
ws
2) miejsce zamieszkania lub siedzibę
każdego z tych podmiotów.
W wynikuanalizy petycji stwierdzono,
że petycja nie spełnia warunków wym
aganych prawem:
1) nie zostało wskazane oznaczenie każd
ego z podmiotów wnoszącegopetycję,
2) nie zostało wskazane miejsce zami
eszkania lub siedziba każdego z podm
iotów wnoszącego petycję.
W świetle powyższego w sprawie
ma zastosowanie art. 7 ust. I usta
wy zdnia Il lipca 2014 r.
o petycjach regulujący skutki stwi
erdzenia braków formalnych petyc
ji. W myśl ww. normy prawnej,
jeżeli petycja nie spełnia wymogó
w, o których mowa wart. 4 ust.
2 pkt I lub 2 ustawy o petycjach
pozostawiasię ją bez rozpatrzenia.
W tym stanie rzeczy, pozostawieni
e przedmiotowej petycji bez rozp
atrzenia, jako zawierającej braki
formalne określone w art. 4 ust,. 2
pkt I i 2 w myśl art.7 ust. I ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
jest w pełni zasadne.
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