
UCHWAŁA NR XXXII/298/2021 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 poz. 7131)) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:  

§ 1. Pozostawić bez rozpatrzenia petycję wniesioną w dniu 12 grudnia 2020 r. w sprawie 
podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwały o uznaniu za niedopuszczalne jakiekolwiek 
działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców 
Gminy Nowa Dęba z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za 
zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, że w przypadku jakichkolwiek powikłać gotowi są oni przyjąć 
i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. 

§ 2. Uzasadnienie w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Damian Diektiarenko 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/298/2021 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie 

12 grudnia 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba wpłynęło pismo - petycja od 
Fundacji "Tradycyjne Podkarpacie". Pod pismem podpisał się Pan Jacek Ćwięka, Prezes 
Fundacji. 

Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie" nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie 
z art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) fundacja 
podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną 
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, 
osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki 
organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Do jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 
stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. 

Autor petycji (osoba podpisująca się pod petycją) składa petycję w imieniu osoby prawnej, 
a nie swoim własnym jako osoby fizycznej. Autor petycji też nie jest jednostką organizacyjną 
niebędącą osobą prawną. Wobec tego należy przyjąć, że petycja została złożona przez podmiot 
nieistniejący. 

Przepisy ustawy o petycjach regulują kwestię złożonych petycji, które nie spełniają wymogów 
formalnych, takich tak: 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. Nie regulują zaś sytuacji, w której petycję składa podmiot 
nieistniejący. Wobec tego należy skorzystać z analogii do rozwiązań przewidzianych w ustawie 
zbliżonych do wskazanej sytuacji. Najbardziej zbliżoną do przedmiotowej sytuacji jest brak 
oznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 o petycjach. Zgodnie 
z 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. 

Uzasadnienie zostało wypracowane na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 3 lutego 
2021 r. 
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