UCHWAŁA NR XVLI/310/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1195, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), uchwala się co następuje:
§ 1. Umorzyć, jako bezpodmiotowe postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji
z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy rondu stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych ulicy
3 Maja, ulicy Jana Pawła II i ulicy 1 Maja „RONDO KSIĘCIA LESZKA CZARNEGO"
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu do przekazania niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem podmiotowi wnoszącemu petycję.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.
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Załącznik do uchwały Nr XVLI/310/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 czerwca 2021 r.
W dniu 10 maja 2021r. do Urzędu Miasta w Sieradzu wpłynęła od mieszkańca miasta Sieradza Pana
petycja dotycząca podjęcia przez Radę Miejską w Sieradzu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu
stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych ulicy 3 Maja, ulicy Jana Pawła II i ulicy 1 Maja „RONDO
KSIĘCIA LESZKA CZARNEGO"
Pismem z dnia 31 maja 2021 r. podmiot wnoszący petycję poinformował o jej wycofaniu z uwagi na podjęcie
w dniu 25 maja 2021 r. przez Radę Miejska w Sieradzu uchwały Nr XLIV/300/2021 i nadaniu rondu innej nazwy,
z którą wnioskodawca się zgodził.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach nie reguluje trybu ani skutków cofnięcia petycji, odsyłając w tym
zakresie do przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Niniejsza petycja i jej wycofanie zostało skierowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu do
Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu. W dniu 7 czerwca 2021 r. petycja stała się
przedmiotem prac Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu. Po analizie Komisja
zarekomendowała Radzie Miejskiej w Sieradzu umorzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji, uznając,
że skoro wniesienie petycji jest zależne wyłącznie od dyspozycji strony, należy opowiedzieć się za
dopuszczalnością jej cofnięcia. Dyspozycja ta nie jest w żaden sposób ograniczona i znajdują do niej zastosowanie
przepisy art. 105 § 1 lub § 2 k.p.a.
Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Sieradzu po zapoznaniu się z:
- treścią petycji,
- treścią oświadczenia wnioskodawcy o wycofaniu petycji i
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podjętym na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2021 r.
postanowiła o umorzeniu, jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji Pana
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