RADA POWIATU OTWOCKIEGO
ul. Górna 13,05-400 Olwock
tel. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338
e-mail: rada@powiat-olwocki.pl

UCHWAŁA NR 158/XXI/20
RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wzywa się podmiot wnoszący petycję z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie zmiany
przepisów prawa miejscowego, do uzupełnienia treści petycji w terminie 14 dni poprzez
oznaczenie adresata petycji.
2. Poucza się, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona w wyznaczonym
w ust. 1 terminie, nie będzie rozpatrzona.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego do przekazania
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem podmiotowi wnoszącemu petycję.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 1 czerwca 2020 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęła petycja z dnia
31 maja 2020 r. „o zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez:
1) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających
i wychowujących swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Województwie w zakresie
edukacji ich dzieci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym
ograniczeniom liczby miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole
lub przebywać w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci
została przerzucona na ich rodziców;
2) utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność
dla osób potrzebujących”.
Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 870):
„2. 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;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję
oraz adresu do korespondencji; 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.”
Ustawodawca wyraźnie ustalił, że podmiot wnoszący petycję powinien oznaczyć
adresata a nie adresatów lub grupę adresatów. W ww. art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach
przy oznaczeniu podmiotu wnoszącego petycję ustawodawca rozróżnił podmiot
od podmiotów, uwzględniając liczbę mnogą wnoszących jedną petycję. Według komentarzy
do przedmiotowej ustawy przez oznaczenie adresata petycji należy rozumieć podanie
konkretnego, istniejącego podmiotu, który w ocenie podmiotu składającego petycję ma zająć
się jej rozpatrzeniem. Powinien on istnieć realnie oraz być określony w sposób konkretny.
W przypadku przedmiotowej petycji adresat został określony w następujący sposób:
„Wszystkie Rady Gmin w Polsce
Wszystkie Rady Powiatów w Polsce
Wszystkie Sejmiki Województw w Polsce
Media i organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce”.
Dlatego niedopuszczalne jest procedowanie petycji skierowanej nie do konkretnego
podmiotu, a gremialnie do wielu podmiotów. Taka petycja nie spełnia wymogu określenia
adresata.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż z treści przedmiotowej petycji nie
wynika kto jest jej adresatem. W związku z powyższym należy wezwać podmiot wnoszący
petycję w trybie art. 7 ust. 2 ww. ustawy o petycjach do uzupełnienia wskazanego braku
poprzez oznaczenie adresata petycji, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszej
uchwały, pod rygorem pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem zasadne.

