
UCHWAŁA NR XVII/519/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie pozostawienia petycji J. Z. bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję J. Z. złożoną w dniu 22 marca 2021 r. do Rady Miejskiej 
w Elblągu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/519/2021 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

  

Uzasadnienie  

  

W dniu 22 marca 2021 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Rady Miejskiej 
w Elblągu wpłynęła petycja J. Z., dotycząca zawieszenia współpracy partnerskiej z miastem Tarnopol. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przedmiotem petycji może być  żądanie 
w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię 
dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 21 kwietnia 2021 r. 
radni po zapoznaniu się z treścią petycji ustalili, że wniesione pismo nie spełnia wszystkich wymogów 
formalnych wskazanych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 wyżej 
wymienionej ustawy petycja powinna zawierać między innymi wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby 
podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa petycja nie spełnia wymogów formalnych, które nie podlegają 
uzupełnieniu przez Wnoszącego petycję, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez 
rozpatrzenia. 

   

   
Przewodniczacy Komisji 
skarg, wniosków i petycji 

 
 

Marek Osik 
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