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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie pozostawienia  petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz 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.)  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Petycję ............................................................. z dnia 21 lutego 2021 r., dot. wydania 
w osobnej uchwale wykładni prawa miejscowego, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 2. Uzasadnienie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia zawiera załącznik do uchwały. 
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do zawiadomienia 

wnoszącego petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 
 

Jacek Kalinowski 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie  
Stosownie do brzmienia art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy 

rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję 
skarg, wniosków i petycji. 

W zakresie petycji o wydanie w osobnej uchwale wykładni prawa miejscowego, 
złożonej w dniu 23 lutego 2021 r., .................................. otrzymał wezwanie do 
wyjaśnienia, jakiego rodzaju działania się domaga, znajdującego w zakresie kompetencji 
Rady Miasta Kołobrzeg, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870). Ponadto wnoszący petycję został 
poinformowany, zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy 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. Otrzymał także 
informację, że Rada Miasta Kołobrzeg podjęła już stosowne uchwały, związane 
z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania, zgodnie z upoważnieniem wynikającym 
z przepisów prawa. Wnoszący petycję został pouczony, że zgodnie z  art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub 
wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona. W związku z tym, że ................................... 
nie odpowiedział na wyżej wymienione wezwanie w wyznaczonym terminie, należało 
pozostawić petycję bez rozpatrzenia. 

   
   

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 
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