
UCHWAŁA Nr 12.2021 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 
 

w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w sprawie obrony prawdy, wolności 
i godności człowieka 

 
 Na podstawie § 35 ust. 3 w związku z § 44c ust. 2 i 3 oraz § 44e Statutu Gminy Wilków 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2018 r. poz. 3227) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
w Wilkowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. (data wpływu 21 grudnia 

2020 r.) wniesionej w sprawie obrony prawdy, wolności i godności człowieka, Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego opiniuje 
o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia, z powodów określonych w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

Edward Szulakowski 
 

Członkowie Komisji: 
 
1. Zbigniew Błaszczyk  

2. Michał Piątek 

  



 

UZASADNIENIE 
 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

w Wilkowie ustaliła, że w dniu 21 grudnia 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie 

petycja z dnia 20 grudnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania.  

Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy w Wilkowie zapoznała się z treścią petycji, dokonała jej analizy i ustaliła, że petycja 

została wniesiona w sprawie obrony prawdy, wolności i godności człowieka. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że w myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) 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. 

Z analizy ww. petycji wynika, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 

wymienionej wyżej ustawy tj. nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu 

wnoszącego petycję. Wskazano jedynie adres do korespondencji. Ponadto w treści petycji 

poinformowano, że adres mailowy, z którego petycja została wysłana jest już nieaktualny, 

a zgodnie z art. 4 ust. 5 wymienionej ustawy petycja składana za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu 

wnoszącego petycję.  

W myśl 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”. 

W wyniku postępowania Komisja wyraziła opinię, aby pozostawić petycję bez 

rozpatrzenia z powodu nie spełnienia wymogów formalnych określonych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, tj. nie wskazania miejsca zamieszkania ani 

siedziby podmiotu wnoszącego petycję. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Gminy  

w Wilkowie o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia, z powodów określonych 

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

Edward Szulakowski 
 

Członkowie Komisji: 
 
1. Zbigniew Błaszczyk  

2. Michał Piątek 

 


