UCHWAŁA NR XXVI/219/2021
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez partię Przebudzeni Konsumenci
z dnia 5 maja 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 2 pkt 1 i 2, art. 7 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia
11 lipca 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawić bez rozpatrzenia petycję wniesioną przez partię Przebudzeni Konsumenciz powodów
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo obowiązek poinformowania podmiotu
wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Czernikowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Rutkowski
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Uzasadnienie
W dniu 5 maja 2021 r. do biura podawczego Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło pismo adresowane do Wójta
Gminy Czernikowo dotyczące prośby o podjęcie współpracyz wnioskodawcą oraz podjęcia uchwały w sprawie
zakazu stosowania środków na bazie glifostatu na terenie Gminy Czernikowo. Wnioskodawcami byli partia
w organizacji Przebudzeni Konsumenci oraz Stowarzyszenie Konfederacja Rolniczo Konsumencka.
Pismo należy zakwalifikować jako petycję w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870).
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje
między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji.
Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 4 oraz § 54 i § 55 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia
27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo Przewodniczący Rady Gminy Czernikowo
przekazał wniosek Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji w celu jego rozpatrzenia.
Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować Radzie
Gminy podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez partię
Przebudzeni Konsumenci z dnia 5 maja 2021 r. Wniesiona petycja zawiera braki formalne, zgodnie
z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja powinna zawierać: 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 oraz
wskazać miejsca zamieszkania albo siedzibę podmiotu wnoszącego petycje oraz adres. Z treści petycji wynika,
że wnosi ją partia w organizacji pn. Przebudzeni Konsumenci. Z zebranych informacji wynika, iż organizacja
dopiero zamierza się zarejestrować jako partia. Oznacza to, iż podmiot ten nie istnieje w obrocie prawnym.
Ponadto osoba podpisana nie została określona jako upoważniona do reprezentacji tego podmiotu. W treści
pisma pojawia się informacja, iż wnioskodawcą jest również Stowarzyszenie Konfederacja Rolniczo
Konsumencka, natomiast brak jest wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego
petycję oraz adresu do korespondencji. Wobec powyższego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia
11 lipca 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Po rozpatrzeniu petycji i rekomendacji Komisji Rada Gminy uznała pozostawić bez rozpatrzenia petycję
wniesioną przez partię Przebudzeni Konsumenci. Niemniej Rada Gminy Czernikowo postanawia bliżej
zapoznać się z tematem szkodliwości stosowania glifostatu oraz rozważa podjęcie stanowiska przeciwko
stosowaniu tej substancji na terenie gminyw przyszłości.
Jednocześnie celem zawiadomienia wnioskodawców o sposobie załatwienia petycji przekazuje się uchwałę
wnioskodawcom wraz z uzasadnieniem.
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