
UCHWAŁA NR XLVIII/420/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie  petycji o niepodwyższanie podatków na rok 2023 

Na podstawie art. Art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022, poz. 559 z późn.zm.),  

Rada Gminy  Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 21.11.2022 r. (data rejestracji 21.11.2022r.), 
o niepodwyższanie podatków na rok 2023. 

§ 2.  

Upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do powiadomienia nadawcy pisma o sposobie jego 
załatwienia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 21.11.2022 do Urzędu Gminy Rudnik wpłynęła= petycja z dnia 21.11.2022 r. o niepodwyższanie 
podatków na rok 2023. 

Na posiedzeniu w dniu 14.12.2022 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwana dalej Komisją), po 
przeprowadzonej analizie stwierdziła, co następuje. 

Przedmiotowa petycja, jak wynika z treści, złożona została przez członków Partii KORWiN okręgu 30-
rybnickiego, sygnowana przez Prezes Okręgu 30 Partii Korwin, tym samym złożona została przez grupę 
podmiotów. W petycji nie spełniono wymogów określonych w art. 4 ust 2. pkt.1 i 2 ustawy o petycjach (tj. 
Dz.U. 2018 poz. 870) (zwanej dalej ustawą) tj. jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot 
wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. 

W art.7 ust.1 wskazano, że „Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 
2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.” 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji stoi na stanowisku, że przedmiotowe pismo 
należy pozostawić bez rozpatrzenia. 

Rada Gminy Rudnik, uznając ustalenia oraz stanowisko wyrażone przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji za prawidłowe i przekonujące, postanowiła jak w § 1 uchwały. Rada Gminy Rudnik przyjmuje 
jednocześnie przedstawione przez Komisję uzasadnienie, zawarte w projekcie uchwały, za własne. 
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