
UCHWAŁA NR XLVIII/433/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej w imieniu Komitetu 
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego-Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną dnia 3 marca 2021 roku w imieniu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Komitetu Konstytucyjnego, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały. 

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

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Rymanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Rymanowie drogą elektroniczną dnia 3 marca 2021 r. wpłynęła petycja Pani Teresy 
Garland Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, działającej w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego-Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie przyjęcia uchwały wyrażającej poparcie dla 
Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu NPSKK. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach, petycja powinna zawierać między innymi: 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. 

W wyniku przeprowadzonej analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na swoim posiedzeniu w dniu 
27.05.2021 r. stwierdziła, że w otrzymanej petycji nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziby 
podmiotu wnoszącego petycję Pani Teresy Garland, wskazano jedynie adres do korespondencji, co jest 
przeszkodą do rozpatrzenia petycji w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, mając na uwadze wyżej wymienione przepisy ustawy o petycjach, 
zarekomendowała Radzie Gminy pozostawienie przedmiotowej petycji bez rozpatrzenia z uwagi na 
niezachowanie wymogów formalnych. 

W tym stanie rzeczy podjecie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w 
rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870). 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może 
być przedmiotem skargi. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 

  

Andrzej Pitrus 
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