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OST.152.4.2020

Krapkowice, 30.09.2020r.

Katarzyna Zastępa

Na podstawie art.7 ust.2, w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 wrzesma 2014r.
o petycjach (Dz.U. 2018 poz.870), wzywa się do uzupełnienia, w terminie 14 dni od daty
doręczenia niniejszego pisma, petycji, która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 28.09 2020r,
ws. zmiany oznaczeń drogowych na ul. Ligonia oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu wokół centrum handlowego, o następujące dokumenty:
1. Pisemną zgodę osób, w interesie których została wniesiona petycja, z podaniem ich
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, na złożenie petycji w formie pisemnej przez
osobę ich reprezentującą wraz z zaznaczeniem, czy wyrażają zgodę na ujawnienie
danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. Pisemną zgodę osoby składającej petycję, na ujawnienie jej danych osobowych, jak
wyżej.
Uzasadnienie
W dniu 28 września 2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęła
petycja ws. Zmiany oznaczeń drogowych na ul. Ligonia oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu wokół Centrum Handlowego.
Przedmiotowa petycja adresowana została do Burmistrza Krapkowic oraz Rady Miejskiej
w Krapkowicach przez panią Katarzynę Zastępa oraz 130 osób fizycznych.
Przedmiotowa petycja została wniesiona przez grupę osób bez potwierdzenia ich zgody
na wniesienie w ich interesie petycji w formie pisemnej przez osobę wskazaną do kontaktu.

Wyjaśnienia wymaga także, czy wnoszący petycję wyrażają zgodę na ujawnienie danych

osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w Biuletynie
Informacji Publicznej:
W wyniku rozpoznania ww. petycji i oświadczeń stwierdzono, iż nie zostały spełnione wymogi,
o których mowa w art. 5 ust.+ 2 cyt. ustawy o petycjach, o treści:
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie
pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do
petycji. ".
Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy „Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art.
4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. I lub 2, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa,
w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub
wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie
uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona. ".
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Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz dyspozycję art. 5 ust 3 cytowanej ustawy,
o treści:
,, art. 5. 3. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust.
2, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem,
że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody
następuje w formie, o której mowa w ust. 2. "
należało wezwać osoby składające petycję do jej uzupełnienia i złożenia stosownych wyjaśnień,jak
na wstępie.
Pouczenie
W przypadku braku potwierdzenia zgody, o której mowa w art.5 ust. 3 ustawy o petycjach oraz
nieuzupełnienia lub niewyjaśnienia treści petycji stosownie do art. 7 ust. 2, w terminie 14 dni
od daty doręczenia niniejszego wezwania, petycja nie będzie rozpatrzona.
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