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Kawęczyn, dnia 29.07.2021 r. 

OOR-RG.152.3.2021 

 

Zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, o petycjach (Dz. U. z 2018r., 

poz. 870) w związku z niespełnieniem wymogu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 

w/w ustawy, zawiadamiam, że petycja w sprawie rozbudowy przedszkola gminnego 

"Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich z dnia 1 czerwca 2021 roku ( data wpływu - 30 

czerwca 2021 roku) musi pozostać bez rozpatrzenia. Oznacza to, że w aktualnej formie nie 

może być przedmiotem obrad Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, 

skutecznie złożona petycja powinna zawierać m.in. 

„Art. 4 ust. 2 pkt. 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; 

Art. 4 ust. 2 pkt. 1: 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”. 

Po dokonaniu oceny formalno-prawnej złożonej petycji stwierdzono, że: 

1. Podmiotami wnoszącymi petycję są: 

a) Rada Rodziców Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki" w 

Kowalach Pańskich; 

b) Dziadkowie i krewni dzieci uczęszczających do przedszkola gminnego w 

Kowalach Pańskich; 

c) Inni mieszkańcy okolicznych miejscowości.  

2. Dla podmiotów tych nie wskazano:  

Ad. a) siedziby;  

Ad. b) i c) miejsca zamieszkania każdej z tych osób. 

3. Jeżeli uznać, że grupę podmiotów (osób fizycznych – wymienionych w punktach b i c) 

reprezentuje Rada Rodziców Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki" w Kowalach 

Pańskich to brak jest dokumentu potwierdzającego powyższą reprezentację. 

4. Brak jest też podpisu pod petycją (samo stwierdzenie Rada Rodziców Przedszkola 

Gminnego „Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich – nie jest wystarczające), a to 

jest niezgodnie z zapisem art. 4 ust. 4 ustawy o petycjach. Podanie osób do kontaktu 

z ramienia Rady Rodziców Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki" w Kowalach 

Pańskich nie jest tożsame ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania 

tak szeroko określonych podmiotów składających petycję.  
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Z poważaniem 

 

/-/ Piotr Gebler 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Kawęczyn 
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